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Você  está  recebendo  o  seu  Caderno  de  Questões, 
contendo  50  questões  objetivas  de  múltipla  escolha, 
numeradas de 01 a 50, em ordem seqüencial. Confira a 
seqüência numérica de seu Caderno de Questões antes 
de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, 
comunicando, imediatamente, o Fiscal de Sala, em caso 
de  repetição ou ausência de questão ou página. 

Você deve conferir na capa do Caderno de Questões e no 
rodapé das páginas  internas o nome do cargo ao qual 
este Caderno  de  Questões  se  refere.  Caso  você  
tenha recebido um Caderno de Questões que não 
corresponde ao  cargo  para  qual   está  inscri to,   
comunique imediatamente  o  Fiscal  de  Sala  e  exija  o  
Caderno  de Quetões correto.

As  respostas  do  Caderno  de Questões  deverão  ser 
transcritas  para  o  Cartão  Resposta    com  caneta 
esferográfica azul ou preta.

O tempo máximo disponível para realização da prova é 
de 4  (quatro)  horas,  já  incluído  o  tempo  destinado  à 
identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta.

Para  cada  questão  existirão  05  (cinco)  alternativas  
de resposta  (A, B, C, D e E), da qual apenas uma será 
correta, de acordo com o comando da questão. A 
marcação de mais  de  uma  anula,  automaticamente,  a  
resposta  da questão.

Somente  depois  de  decorridos  60 minutos  do  início  
da prova,  o  candidato  poderá  entregar  o  seu Caderno  
de Questões e seu Cartão Resposta, e retirar-se da sala 
de prova. 

Os  3  (três)  últimos  candidatos  só  poderão  sair  da  
sala juntos.
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Sobre o texto “Aluguel de Temporada”, é CORRETO afirmar:
A) Há uso preponderante de linguagem formal.
B) Os fragmentos narrativos sustentam uma argumentação.
C) As gírias foram empregadas, como no exemplo, “martírio 
dos feriados”.
D) Somente os locatários são desonestos.
E) O narrador nunca se envolveu em enrascadas ao locar por 
temporada.

Dentre as alternativas seguintes, somente uma possui um 
fragmento que usa a vírgula por razão diferenciada das demais, 
indique-a:
A) “No carnaval, as pessoas são acometidas pela febre de 
viajar...”
B) “Na sala, só botando a televisão no máximo para superar o 
ventilador!”
C) “-Ah, tem uma faxineira, mas ia sair na escola de samba...”
D) “Após o carnaval, nada de chave!”
E) “Depois de muita briga, os inquilinos aceitavam pagar as 
despesas!”

A relação anafórica de pronome demonstrativo em: “Sim, isso 
existe!” faz-se com:
A) “cheguei”.
B) “descobri”.
C) “Sim”.
D) “existe”.
E) “semiflat”.

Em “...sambam no colchão da 'luxuosa mansão' alugada para os 
feriados inesquecíveis!”, houve o emprego de:
A) Silepse de gênero.
B) Metonímia.
C) Ironia.
D) Prosopopéia.
E) Metáfora.

NÃO ocorreu o emprego de verbo impessoal em:
A) “Há um ano, seis amigos, sem muita grana, alugaram...”
B) “...já havia três pessoas instaladas...”
C) “Faz dois anos que os inquilinos estão lá.”
D) “Todos haviam pago antecipadamente”.
E) “Havia dois ventiladores, um no quarto, outro na sala”.

Analise as afirmações e marque a alternativa CORRETA.
I- “Alugamos o apartamento! – respondeu um deles.”, a 
pontuação exclamativa mostra o espanto pela pergunta do 
emissor.
II- “Quem chegava primeiro...” está em relação antitética com 
“os outros”, no primeiro episódio narrado.
III- “A mocinha fez cara de paisagem.” Mostra a profunda 
consternação da atendente.
IV- “Meus pais já têm idade”, há falha na concordância verbal.
A) As afirmações I, II, III e IV são corretas.
B) Somente a afirmação IV está incorreta.
C) As afirmações II e IV são corretas e a I incorreta.
D) As afirmações II e III são incorretas.
E) Há duas afirmações corretas e duas incorretas.

O verbo com o pronome “se” apassivado foi empregado 
corretamente em:
A) Analisaram-se os contratos de locação.
B) Alugou-se uns flats em Ipanema.
C) Contestou-se os carnavalescos.
D) Precisava-se de pessoas honestas para assinar contratos.
E) Ferraram-se o locatário com aluguel de temporada.

Leia o texto e responda as questões seguintes.

LÍNGUA PORTUGUESA

Aluguel de Temporada
No Carnaval, as pessoas são acometidas pela febre de 

viajar, pular, namorar e ser feliz a todo custo. Há um ano, seis 
amigos sem muita grana alugaram, por indicação, uma quitinete 
em Copacabana. Pagamento adiantado. Quando chegaram, já 
havia três pessoas instaladas.

— Quem são vocês? - admirou-se Sérgio, o líder da turma.
— Alugamos o apartamento! - respondeu um deles. 
Começou a discussão. Surpresa: mais inquilinos 

chegaram! No fim, somaram catorze. Todos haviam pago 
antecipadamente. Tentaram encontrar o locador. Impossível. 
Ninguém aceitou sair. 

—Vamos nos ajeitar! - propôs um.
Os outros concordaram. O resto da temporada dá para 

imaginar: catorze em uma quitinete. Quem chegava primeiro 
pegava os beliches ou o sofá. Os outros acabavam no chão. 
Sardinhas na lata iriam se sentir mais folgadas!

E a história do casal que levou os pais da mulher para uma 
pousada em Paraty? 

— Neste ano vamos descansar! Meus sogros já estão 
velhinhos, precisam de vida calma! - garantiu o marido. Após horas 
de estrada - quem não conhece o martírio dos feriados? - 
chegaram.

— Estou louca por um banho! - disse a mulher. Ligou o 
chuveiro. Nem uma gota. E também não havia água nas torneiras, 
descarga....

— A água acabou, mas loguinho vai chegar - garantiu a 
recepcionista. Foram jantar. Na volta, tudo igual. A mocinha da 
pousada explicou que em dois quartos no subsolo ainda havia 
água. Mudaram. Eram dois fornos, com janelinhas estreitas no alto. 
— Mas por que só tem água aqui? - reclamou o marido. A mocinha 
fez cara de paisagem.

— Meus pais já têm idade, não podem passar o feriado 
sem água! - rugiu a mulher. Não havia vaga em nenhum outro lugar. 
O jeito foi pegar a estrada de volta. E a sogra no banco de trás, 
reclamando: 

— Eu disse que não queria vir! Quando eu digo... 
Certa vez aluguei um flat em Ipanema, no Rio. Enchi a 

mala de bermudas e camisetas, pronto para me esbaldar. Quando 
cheguei, descobri que era um semiflat. Sim, isso existe! É o flat que 
já não tem todos os serviços. No meu caso, nenhum! No terceiro 
dia, o apartamento estava um caos! Falei com o porteiro sobre a 
limpeza.

— Ah, tem uma faxineira, mas ia sair na escola de samba... 
E não era só isso. Por “refrigeração” eu havia entendido ar-
condicionado. Havia dois ventiladores, um no quarto, outro na sala. 
Se ligados, faziam “nhec, nhec, nhec”. Não dava para pegar no 
sono com o barulho. Se desligava, não suportava o calor. Na sala, 
só botando a televisão no máximo para superar o ventilador! Quem 
aluga também roda! A mãe de uma amiga alugou seu apartamento 
na praia por uma diária exorbitante. Após o Carnaval, nada de 
chave! Foi verificar. Os inquilinos continuavam instalados. Nem 
pretendiam sair. Ela procurou um advogado. 

— Tem contrato? 
— Não... Foi por temporada...
A inexistência de um contrato atirou a mulher num 

torvelinho jurídico. Ela entrou com ação de despejo. Os 
carnavalescos contestaram, não sei com base em quê. Depois de 
muita briga, os inquilinos “aceitaram” pagar as despesas! Ficaram 
por lá uns dois anos. A tragédia não foi só com ela: outros 
proprietários recebem os apartamentos depenados: sem talheres, 
sem xícaras, com camas quebradas! Não há dúvida: a gente cai em 
enrascadas quando acha que tem obrigação de se divertir! E corre 
o risco de passar a noite acordada enquanto as pulgas sambam no 
colchão da “luxuosa mansão” alugada para os feriados 
inesquecíveis!

(Fonte: CARRASCO, Walcyr. Vejinha. São Paulo: Abril, 
10/02/2010) 
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O conectivo “se” em: “Se desligava, não suportava o calor”, 
denota:
A) concessão.
B) tempo.
C) condição.
D) conformidade.
E) proporção.

Em: Dois ventiladores faziam “nhec, nhec, nhec”, há um caso de:
A) prosopopéia.
B) silepse.
C) metáfora.
D) metonímia.
E) ironia.

A estrutura em que a regência NÃO obedece à norma culta é:
A) Os advogados assistem os clientes.
B) Pulgas que sambam são preferíveis a ficar em casa.
C) O anúncio não precisava o tipo de refrigeração.
D) Há pessoas que só visam o lugar.
E) No Carnaval, passei três dias assistindo a televisão.

Em um determinado setor do DETRAN, trabalham 06 Técnicos e 
12 Guardas. Quantas equipes distintas, constituídas por 02 
Técnicos e por 06 Guardas, podem ser formadas neste setor?
A) 939
B) 12.800
C) 13.860
D) 1.248
E) 6

As placas de automóveis são formadas por 3 letras seguidas de 
4 algarismos. Quantas placas diferentes podem ser formadas 
com as letras A, B, C, D, E, F  e com os algarismos ímpares, sem 
repetir nem as letras nem os algarismos?
A) 3000
B) 14.400
C) 24.000
D) 240
E) 2.400

A Secretaria de Saúde de uma cidade iniciou um projeto que visa 
aumentar o número de atendimentos nos seus Postos de 
Saúde. Se o planejamento é de que o número de consultas 
dobre a cada ano, daqui a quanto tempo este número passará a 
ser 10 vezes o número de atendimentos realizados atualmente? 
(Use log2=0,30)
A) 10 anos
B) 3 anos e 8 meses
C) 4 anos e 2 meses
D) 3 anos e 4 meses
E) 6 anos

A Força Sindical e a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil 
pretendem aproveitar a campanha eleitoral para alcançar o 
pleito pretendido em relação à jornada de trabalho. Sobre este 
pleito, marque a alternativa CORRETA:
A) Busca-se a redução da jornada de trabalho de 46 horas para 
40 horas semanais.
B) Busca-se o aumento da jornada de trabalho, acrescentando 
os sábados.
C) Busca-se a redução da jornada de trabalho para 04 (quatro) 
horas diárias.
D) Busca-se a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 
40 horas semanais.
E) Busca-se a redução da jornada de trabalho, aumentando-se o 
período de férias para 45 dias.

Quando termina o prazo para a declaração do Imposto de Renda 
de Pessoa Física?
A) Em 30 de março de 2010.
B) Em 30 de abril de 2010.
C) Em 30 de maio de 2010.
D) Em 15 de maio de 2010.
E) Ainda não tem prazo final estipulado.

Marque a alternativa que indique o conceito que segue no trecho 
seguinte: “É um conceito de “desenvolvimento capaz de suprir 
as necessidades da geração atual, sem comprometer a 
capacidade de atender as necessidades das futuras gerações”. 
Essa definição surgiu em 1970 na Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), criada pelas Nações 
Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois 
objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação 
ambiental, relacionados a dois elementos – necessidades e 
limitações.” (Fonte: http://www.agricultura.gov.br/)
A) Ordem e Progresso.
B) Sustentabilidade em Ação.
C) Desenvolvimento Sustentável.
D) Subdesenvolvimento dos países pobres.
E) Progresso em Desenvolvimento.

Sobre o programa Vale Solidário que existe no estado de 
Roraima, pode-se afirmar, EXCETO:
A) É mantido com recursos próprios do Governo do Estado de 
Roraima.
B) Visa atender famílias em situação de vulnerabilidade social 
na capital e no interior.
C) O valor do vale é de R$150,00 (cento e cinqüenta reais).
D) O pagamento do vale, na capital, é realizado mensalmente.
E) No interior e nas comunidades indígenas, o benefício é pago 
a cada dois meses.

A partir de uma pesquisa feita entre 50 motoristas, verificou-se 
que, no ano de 2009, 25 foram multados por estacionamento em 
local proibido, 30 pelo uso do celular enquanto dirigiam, vários  
motoristas foram multados pelas duas infrações antes 
mencionadas e 5 não receberam qualquer multa. Escolhendo-
se aleatoriamente um destes 50 motoristas, qual a probabilidade 
dele ter sido multado só pelo uso do celular enquanto dirigia?
A) 1/5
B) 2/5
C) 3/5
D) 7/10
E) 5/10

Uma Estrada deve receber 10 sinalizações entre os quilômetros 
12 e 232. Qual a  localização da 5ª sinalização?
A) km 52
B) km 124
C) km 92
D) km 60
E) km 112
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A realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro é muito 
importante para as relações internacionais do Brasil. Sobre o 
assunto, marque a alternativa CORRETA:
A) A força durável da economia brasileira - mesmo no contexto 
internacional atual – não permite que o Governo garanta os 
investimentos necessários para os Jogos Olímpicos de 2016, 
incluindo o financiamento direto de U$ 700 milhões para o COJO
B) Mais da metade das instalações para os Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos Rio 2016 já estão construídas. E elas incluem 
instalações que são verdadeiras obras-primas construídas para 
os Jogos Olímpicos de 1970.
C) As Olimpíadas não ocorrerão no Rio de Janeiro, pois o Brasil 
perdeu a votação para São Francisco em 2009.
D) Uma grande preocupação que se deve ter com a realização 
das Olimpíadas, no Brasil, é com o que será feito com todas as 
obras realizadas para o evento, devendo-se buscar a utilização 
de todas elas, sem exceção.
E) Como as Olimpíadas já irão ocorrer em 2012, não haverá 
muito tempo para construir espaços físicos, devendo-se 
aproveitar uma grande quantidade de espaços já existentes.

Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais com 
risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do 
cargo efetivo, denominado de:
A) Adicional de Insalubridade.
B) Adicional Noturno.
C) Adicional Extraordinário.
D) Adicional de Periculosidade.
E) Adicional de Natalidade.

Analise os itens seguintes sobre os adicionais admitidos e 
marque a alternativa CORRETA:
I- O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de 
periculosidade deverá acumular ambos;
II- O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade não 
cessa com a eliminação das
condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão;
III- O adicional de periculosidade corresponde ao percentual de 
dez por cento, calculado
sobre o vencimento do cargo efetivo.
A) Todos os itens estão corretos.
B) Apenas os itens I e II estão corretos.
C) Apenas os itens II e III estão corretos.
D) Apenas o item III está correto.
E) Apenas o item I está correto.

Nos termos da Lei n.° 696/2008, todo procedimento que vise à 
progressão funcional levará em conta, EXCETO: 
A) o resultado positivo em avaliação periódica de desempenho.
B) os conhecimentos gerais para o exercício das atribuições 
decorrentes da progressão horizontal.
C) a melhoria do desempenho do servidor ao executar as 
atribuições do cargo.
D) a qualificação, a formação e o aperfeiçoamento dos 
servidores públicos.
E) a participação em cursos como um dos requisitos para a 
progressão.

Antes de entrar em vigor a Lei n.° 696/2008, como era chamado 
o atual cargo de Motorista Operacional?
A) Serviços Gerais.
B) Técnico em Direção.
C) Técnico de Trânsito - Motorista
D) Motorista.
E) Técnico em Atividade de Trânsito.

Todo servidor tem direito às férias, as quais poderão ser 
interrompidas por alguns motivos previstos na Lei n.° 053/2001, 
são eles EXCETO:
A) calamidade pública.
B) convocação para júri.
C) serviço militar.
D) serviço eleitoral.
E) comoção externa.

Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais 
insalubres ou em contato permanente com substâncias 
tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um 
adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Sobre estes 
adicionais e conforme o previsto na Lei n.° 053/2001, analise 
as questões 21 e 22 e marque a alternativa CORRETA:

A Lei n.° 696/2008 utiliza algumas simbologias para indicar o 
nível de escolaridade, isto é, a formação escolar necessária 
para a posse em cargo de provimento efetivo. Sobre tais 
simbologias, é INCORRETO afirmar:
A) CNF - Cargo de Nível Fundamental: para os cargos cuja 
posse do titular esteja condicionada à formação escolar com 
nível fundamental (antigo 1º grau) completo.
B) CNM - Cargo de Nível Médio: para os cargos cuja posse do 
titular esteja condicionada à formação escolar com nível médio 
(antigo 2° grau) completo.
C) CNT - Cargo de Nível Técnico, para os cargos cuja posse do 
titular esteja condicionada à formação escolar com nível médio 
(antigo 2º grau) completo e o curso.
D) CNS - Cargo de Nível Superior, para os cargos cuja posse do 
titular esteja condicionada à formação escolar de nível 
universitário completo.
E) CNFT - Cargo de Nível Fundamental Técnico: para os cargos 
cuja posse do titular esteja condicionada à formação escolar 
com nível fundamental (antigo 1º grau) completo.

Qual o percentual mínimo do auxílio-alimentação fixado pela Lei 
n.° 696/2008?
A) 10%.
B) 15%
C) 35%
D) 40%
E) 50%

Quem fará jus, conforme previsto na Lei n.° 696/2008, à 
gratificação por risco de vida? 
A) O Técnico em Atividade de Trânsito com área de atuação em 
Agente de Fiscalização de Trânsito.
B) O Técnico em Atividade Administrativa com área de atuação 
em Agente de Fiscalização de Trânsito.
C) O Técnico em Atividade Financeira com área de atuação em 
Fiscalização Tributário.
D) O Analista Técnico I.
E) O Analista Técnico II.
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REGIME JURÍDICO

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período 
de três anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão 
objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados 
os seguintes fatores:
I- O servidor em estágio probatório não poderá exercer 
quaisquer cargos de provimento em
Comissão;
II- O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer 
funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou 
entidade de lotação;

Questão 29
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III- O servidor em estágio probatório somente poderá ser 
cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de 
natureza especial e cargos de provimento em comissão.
Após a análise das afirmativas, marque a alternativa CORRETA:
A) Apenas a afirmativa I está correta.
B) Apenas a afirmativa II está correta.
C) Apenas a afirmativa III está correta.
D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

Em atenção às concessões previstas na Lei Complementar n.° 
053/2001, marque a alternativa que complete corretamente o 
trecho seguinte: “Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor 
ausentar-se do serviço por _____ para doação de sangue; por 
_____ para se alistar como eleitor e por_____ consecutivos em 
razão de casamento.”
A) 2 dias; 2 dias; 7 dias.
B) 1 dia; 2 dias; 8 dias.
C) 2 dias, 1 dia; 7 dias.
D) 1 dia; 1 dia; 7 dias.
E) 1 dia; 2 dias; 7 dias.

Marque a alternativa que complete corretamente a lacuna do 
trecho seguinte: “________________ é a forma de dirigir, que 
permite a você reconhecer antecipadamente as situações de 
perigo e prever o que pode acontecer com você, com seus 
acompanhantes, com o seu veículo e com os outros usuários da 
via”.
A) Direção em perigo.
B) Direção defensiva.
C) Direção pró-ativa.
D) Direção no trânsito.
E) Direção Coletiva.

Os riscos e os perigos a que estamos sujeitos no trânsito estão 
relacionados com, EXCETO:
A) os veículos.
B) os condutores.
C) as vias de trânsito.
D) o ambiente.
E) capacidade financeira.

São regras de segurança que devem ser obedecidas pelos 
condutores de motocicletas e ciclomotores:
I- É proibido transportar crianças com menos de 7 anos de idade;
II- É obrigatório o uso de capacete de segurança para o condutor 
e o passageiro;
III- As ultrapassagens devem ser feitas sempre pela esquerda.
Após a análise das afirmativas, marque a alternativa CORRETA:
A) Apenas a afirmativa I está correta.
B) Apenas a afirmativa II está correta.
C) Apenas a afirmativa III está correta.
D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

O motorista precisa redobrar a atenção ao dirigir veículo quando 
esteja chovendo. Neste momento, um dos cuidados que o 
motorista deve ter é com a “aquaplanagem” que consiste em:
A) vias com poças de água.
B) acidente envolvendo chuva com morte.
C) perda de aderência do pneu com o solo.
D) queda de barragem.
E) furo nos pneus em razão da velocidade da água das chuvas.

Dentre as regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro, o 
art. 27 dispõe sobre as normas gerais de circulação e conduta, 
estabelecendo que: “Antes de colocar o veículo em circulação 
nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as 
boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso 
obrigatório, bem como assegurar-se da existência de 
combustível suficiente para chegar ao local de destino.”. Deste 
modo, caso seu veículo fique imobilizado na via pública por falta 
de combustível, você incorrerá, respectivamente na infração e 
na penalidade de:
A) leve e multa
B) grave e prisão.
C) gravíssima e multa.
D) média e multa
E) média e prisão.

O Anexo I do CTB – Código de Trânsito Brasileiro apresenta 
algumas definições e conceitos, sobre eles, relacione a Coluna 
01 com a Coluna 02 e marque a alternativa que tenha a 
seqüência CORRETA:
Coluna 01

1 - CAMINHÃO-TRATOR

2 - CAMINHONETE

3 - CAMIONETA 
Coluna 02

(   )  veículo misto destinado ao transporte de passageiros e 
carga no mesmo compartimento.

(   ) veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro.

(   ) veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto 
total de até três mil e quinhentos quilogramas.
A) 3, 2, 1.
B) 1, 2, 3.
C) 2, 1, 3.
D) 2, 3, 1.
E) 3, 1, 2.

O hábito da manutenção preventiva e periódica de automóveis 
gera economia e evita acidentes de trânsito. Você mesmo pode 
observar o funcionamento de seu veículo, seja pelas indicações 
do painel, ou por uma inspeção visual simples, devendo fazer a 
seguintes verificações, EXCETO:
A) Nível de óleo do sistema de transmissão (câmbio): para todos 
os veículos, veja o nível do reservatório. 
B) Palhetas do limpador de pára-brisa: troque, se estiverem 
ressecadas.
C) Água do sistema limpador de pára-brisa: verifique o 
reservatório de água.
D) Funcionamento dos faróis: verifique visualmente se todos 
estão acendendo (luzes baixa e alta).
E) Lanternas dianteiras e traseiras, luzes indicativas de direção, 
luz de freio e luz de ré: inspeção visual.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Todo motorista deve possuir conhecimentos básicos de 
mecânica. Sobre o Sistema de freios NÃO é correto afirmar:
A) O sistema de freios desgasta-se com o uso do seu veículo e 
tem sua eficiência reduzida.
B) Freios gastos exigem menores distâncias para frear com 
segurança e podem causar acidentes.

C) Os principais componentes do sistema de freios são: sistema 
hidráulico, fluido, discos e pastilhas ou lonas, dependendo do 
tipo de veículo.
D) Uma das principais razões de perda de eficiência do freio está 
relacionada ao Nível de fluido baixo.
E) Ao dirigir, evite utilizar tanto as freadas bruscas, como as 
desnecessárias, pois isto desgasta mais rapidamente os 
componentes do sistema de freios.

Questão 34
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São competências conferidas aos órgãos e entidade executivos 
rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, no âmbito de sua circunscrição, EXCETO:
A) coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de 
trânsito e suas causas.
B) estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento 
ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para o 
policiamento ostensivo de trânsito.
C) executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as 
penalidades de advertência, oralmente, e ainda as multas e 
medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e 
arrecadando as multas que aplicar.
D) planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 
veículos, de pedestres e de animais, e promover o 
desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas.
E) cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, 
no âmbito de suas atribuições.

Algumas regras devem ser respeitadas pelo condutor, dentre 
elas a que está relacionada ao momento em que o veículo irá 
entrar à direito ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros. 
Neste momento o condutor deverá:
I- executar sua manobra no maior espaço possível;
II- ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo 
possível do bordo direito da pista;
III- ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo 
possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando 
houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois 
sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um 
só sentido.
Apenas estão CORRETOS os itens:
A) I e II.
B) I e III.
C) II e III.
D) I, II e III.
E) Nenhum item está correto.

A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio 
de sinalização. Em locais onde não exista sinalização, o 
condutor deverá respeitar a seguinte velocidade, quando tratar-
se de vias urbanas:
A) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido.
B) cinqüenta quilômetros por hora, nas vias arteriais.
C) trinta quilômetros por hora, nas vias coletoras.
D) quarenta quilômetros por hora, nas vias locais.
E) noventa quilômetros por hora, para ônibus e microônibus.

Qual a finalidade da suspensão do veículo?
A) É suspender o carro nos desníveis.
B) É suspender a emissão de gás poluente.
C) É diminuir o consumo de combustível.
D) É manter a estabilidade do veículo.
E) É aumentar a insegurança do veículo.

As placas de regulamentação tem por finalidade informar aos 
usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições no 
uso das vias. Suas mensagens são imperativas e seu 
desrespeito constitui infração. O que regulamenta a placa 
seguinte?

Qual a categoria de habilitação a seguir definida: Condutor de 
veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja 
lotação exceda oito lugares, excluído o motorista?
A) Categoria A.
B) Categoria B.
C) Categoria C.
D) Categoria D.
E) Categoria E.

Analise os itens seguintes sobre os tipos de combustível e 
marque a alternativa CORRETA:
I- Gasolina: derivado de petróleo, este tipo de combustível é 
bastante poluente, porém é o mais popular atualmente. Sua 
explosão libera grande quantidade de energia. Já a gasolina 
aditivada, polui menos e gera mais potência;
II- Álcool: derivado da cana de açúcar é menos poluente e gera 
menos energia que a gasolina;
III- Diesel: derivado do petróleo, possui grande energia, mas é 
altamente poluente. Seu uso é mais comum nos veículos 
pesados.
A) Todas os itens estão corretos.
B) Apenas os itens I e II estão corretos.
C) Apenas os itens II e III estão corretos.
D) Apena o item II está correto.
E) Apenas os itens I e III estão corretos.

O caminhão é um veículo classificado quanto à espécie em:
A) de passageiros.
B) misto.
C) de competição.
D) de tração.
E) de carga.

Nos termos do previsto no Código de Trânsito Brasileiro, no que 
consiste o PESO BRUTO TOTAL COMBINADO? 
A) no peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação 
do caminhão mais o seu reboque.
B) no peso médio transmitido ao pavimento pela combinação do 
caminhão mais o seu reboque.
C) no peso mínimo transmitido ao pavimento pela combinação 
do caminhão mais o seu reboque.
D) no peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, 
constituído da soma da tara mais a lotação.
E) no peso médio que o veículo transmite ao pavimento, 
constituído da soma da tara mais a lotação.

Marque a alternativa que contenha o conceito e a definição 

correta da placa de advertência seguinte: 

A) Pista Estreita: adverte o condutor da existência, adiante, de 
pista mais estreita que a pista atual.
B Ponte Estreita: adverte o condutor da existência, adiante, de 
ponte mais estreita que a ponte anterior.
C) Ponte Estreita: adverte o condutor da existência, adiante, de 
ponte mais estreita que a pista de rolamento.
D) Semáforo Próximo: adverte o condutor da existência de 
semáfora adiante.
E) Via com duas saídas: adverte o condutor da existência de rua 
com duas saídas.

A) Velocidade Máxima Permitida.
B) Comprimento Máximo Permitido.
C) Altura Máxima Permitida.
D) Circulação exclusiva de Caminões.
E) Distância até a Alfândega
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Para garantir a segurança de todos os passageiros do veículo e 
as demais pessoas nas vias, o condutor deve considerar 
determinados fatores que podem aumentar o tempo de reação 
do mesmo, transformando os riscos do trânsito em perigos no 
trânsito. Estes fatores são:
I- Consumir bebida alcoólica;
II- Usar drogas;
III- Usar medicamento que modifica o comportamento, de 
acordo com seu médico;
IV- Ter participado, recentemente, de discussões fortes com 
familiares, no trabalho, ou por qualquer outro motivo;
V- Ficar muito tempo sem dormir, dormir pouco ou dormir muito 
mal.
Após a análise dos itens anteriores, marque a alternativa 
CORRETA:
A) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
B) Todos os itens estão corretos.
C) Apenas os itens III, IV e V estão corretos.
D) Apenas os itens I, II e V estão corretos.
E) Apenas II, III e V estão corretos.

O sistema elétrico dos veículos afeta diretamente a segurança, 
pois dele depende o bom
funcionamento dos faróis, das luzes de sinalização, da buzina, 
bem como o bom funcionamento do motor. Sobre os itens e 
respectivas definições que fazem parte do sistema elétrico, 
marque a alternativa INCORRETA:
A) Bateria: é o item mais importante de todo o sistema elétrico. A 
bateria recebe e acumula a energia pelo alternador, deixando-a 
disponível para acionar o motor de partida e os equipamentos 
elétricos. 
B) Motor de Partida: ao acionar a chave para a posição de 
partida, você estará acionando o motor de partida (ou motor de 
arranque). Ele dá o giro inicial para funcionamento do motor 
principal do veículo.
C) Velas: instaladas nos cilindros, produzem uma faísca de alta 
voltagem que detona a mistura ar-combustível. O estado das 
velas de ignição deve ser verificado a cada 10.000 km. Velas em 
mau estado aumentam o consumo de combustível.
D) Distribuidor: tem a função de distribuir a alta voltagem elétrica 
da bobina para cada cilindro, no exato instante em que a mistura 
ar-combustível está comprimida.
E) Ignição eletrônica e bobina: possuem a função de diminuir a 
voltagem elétrica do sistema.
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