
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARI (PB)

 

MOTORISTA B, MOTORISTA D, OPERADOR DE MÁQUINAS
 

PORTUGUÊS 
 
Leia a notícia abaixo e responda as questões 0
 

Brasil vence Bulgária e decide título de torneio
amistoso no domingo 

 
A seleção brasileira masculina de vôlei 

domingo o título do Torneio Hubert Jerzeg Wagner, que 
acontece na cidade polonesa de Bydgoszcz. Os adversários 
serão os donos da casa, a partir das 9h45 (horário de Brasília). 
A possibilidade de decidir a competição foi conquistada neste 
sábado. O Brasil garantiu a vitória sobre a Bulgária, por 3 sets 
a 0 (25-22, 25-19 e 25-16). 

Os poloneses, que haviam perdido para os búlgaros na 
estreia, venceram, neste sábado, sua primeira partida: 3 a 1 
sobre a República Tcheca (23-25, 25-22, 25-
será o segundo confronto entre Brasil e Polônia em apenas 
cinco dias. Na última quarta-feira, na inauguração da Arena 
Ergo, na cidade polonesa de Gdansk, a seleção brasileira foi 
derrotada por 3 sets a 2, após estar perdendo por 2 a 0.

O quadrangular em Bydgoszcz faz parte da preparação 
do Brasil para o Campeonato Mundial, que será realizado na 
Itália, de 25 de setembro a 10 de outubro. Na estreia, a equipe 
havia derrotado a República Tcheca, por 3 a 1.

O Brasil dominou toda a partida contra a Bulgária. O 
primeiro set, no entanto, foi mais equilibrado e terminou com 
placar apertado para a seleção. Após um início de segundo set 
duro, os brasileiros tomaram conta do placar, principalmente 
por causa da superioridade da defesa. 

O bloqueio foi o principal fundamento da seleção bras
leira no terceiro set. Nas finalizações, Murilo teve uma part
cipação importante. E após um início equilibrado, a seleção 
brasileira novamente não deu chance ao adversário.

(UOL Esporte

 
01. Após a leitura da notícia podemos concluir que:

A) O Brasil decidirá o torneio contra a Bulgária.
B) O torneio está acontecendo no Brasil.
C) O Brasil perdeu o jogo contra a Bulgária.
D) De acordo com o último parágrafo, o jogador Murilo 

teve uma baixa participação nas finalizações.
E) O primeiro set da partida foi bem equilibrado, de 

cordo com o penúltimo parágrafo. 
 
02. A palavra em destaque, no 1º parágrafo do texto, é um 
verbo que está no: 

A) Presente do indicativo. 
B) Pretérito imperfeito do indicativo. 
C) Futuro do subjuntivo. 
D) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
E) Futuro do presente do indicativo.     

 
03. A palavra “sábado” que aparece no segundo parágrafo, é 
uma: 

A) Proparoxítona;        
B) Oxítona; 
C) Monossílaba tônica; 
D) Paroxítona; 
E) Palavra que contém dígrafo. 
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01, 02, 03 e 04. 

Brasil vence Bulgária e decide título de torneio 

A seleção brasileira masculina de vôlei decidirá neste 
domingo o título do Torneio Hubert Jerzeg Wagner, que 
acontece na cidade polonesa de Bydgoszcz. Os adversários 
serão os donos da casa, a partir das 9h45 (horário de Brasília). 
A possibilidade de decidir a competição foi conquistada neste 

ado. O Brasil garantiu a vitória sobre a Bulgária, por 3 sets 

Os poloneses, que haviam perdido para os búlgaros na 
, sua primeira partida: 3 a 1 

-23 e 25-23). Este 
será o segundo confronto entre Brasil e Polônia em apenas 

feira, na inauguração da Arena 
Ergo, na cidade polonesa de Gdansk, a seleção brasileira foi 
derrotada por 3 sets a 2, após estar perdendo por 2 a 0. 

lar em Bydgoszcz faz parte da preparação 
do Brasil para o Campeonato Mundial, que será realizado na 
Itália, de 25 de setembro a 10 de outubro. Na estreia, a equipe 
havia derrotado a República Tcheca, por 3 a 1. 

toda a partida contra a Bulgária. O 
primeiro set, no entanto, foi mais equilibrado e terminou com 
placar apertado para a seleção. Após um início de segundo set 
duro, os brasileiros tomaram conta do placar, principalmente 

O bloqueio foi o principal fundamento da seleção brasi-
leira no terceiro set. Nas finalizações, Murilo teve uma parti-
cipação importante. E após um início equilibrado, a seleção 
brasileira novamente não deu chance ao adversário. 

(UOL Esporte-São Paulo-21/08/2010) 

Após a leitura da notícia podemos concluir que: 

O Brasil decidirá o torneio contra a Bulgária. 
O torneio está acontecendo no Brasil. 
O Brasil perdeu o jogo contra a Bulgária. 
De acordo com o último parágrafo, o jogador Murilo 

a baixa participação nas finalizações. 
O primeiro set da partida foi bem equilibrado, de a-

A palavra em destaque, no 1º parágrafo do texto, é um 

Futuro do presente do indicativo.      

que aparece no segundo parágrafo, é 

04. A palavra em destaque no 4º parágrafo possui:

A) hiato 
B) ditongo 
C) tritongo e  hiato 
D) hiato e ditongo 
E) tritongo 

 
05. As palavras “massa”, “riqueza” e “qualquer” apresentam 
quantos fonemas, respectivamente?

A) 4, 6, 7          
B) 4, 5, 10  
C) 5, 5, 5  
D) 5, 6, 5  
E) 5, 4, 6 

 
06. Qual das seguintes opções apresenta todas as palavras 
grafadas corretamente? 

A) Carro, cangica, colher
B) Motossicleta, bicicleta, rapadura
C) Lassivo, maxixe, culher
D) Maçã, canjica, chapéu       
E) Machiche, decepição, capacidade

 
07. Analise as seguintes alternativas e identifique a única 
CORRETA com relação à separação silábica:

A) O-bter 
B) A-sse-ssor 
C) Fei-jo-a-da       
D) Fa-raó 
E) A-rran-car 

 
08. Qual das frases abaixo apresenta palavras grafadas de 
maneira INCORRETA : 

A) Aqui vendemos peneus, carrossas e 
B) Geraldo recebeu um presente da mãe.
C) Ladrões tinham roubado um carro no hotel.
D) Comi um salgado delicioso.
E) Alberto é uma pessoa muito capacitada.

 
09. Assinale a única frase que apresenta um adjetivo pátrio:

A) O homem de Roma viajou a trabalho.
B) O feijão nordestino é  muito gostoso.
C) Vossa Excelência, explique
D) És extremamente linda, ó mulher!
E) Prometo que vou contar a verdade.

 
10. Nos substantivos: “pássaro”, “raiva” e “quadrado”, há, 
respectivamente: 

A) Ditongo, ditongo, ditongo;
B) Hiato, hiato, ditongo;
C) Dígrafo, ditongo, encontro consonantal;
D) Dígrafo, hiato, tritongo;
E) Encontro consonantal, dígrafo, hiato.
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A palavra em destaque no 4º parágrafo possui: 

As palavras “massa”, “riqueza” e “qualquer” apresentam 
quantos fonemas, respectivamente? 

Qual das seguintes opções apresenta todas as palavras 

Carro, cangica, colher 
Motossicleta, bicicleta, rapadura 
Lassivo, maxixe, culher 
Maçã, canjica, chapéu        
Machiche, decepição, capacidade 

seguintes alternativas e identifique a única 
CORRETA com relação à separação silábica: 

Qual das frases abaixo apresenta palavras grafadas de 

Aqui vendemos peneus, carrossas e pedras. 
Geraldo recebeu um presente da mãe. 
Ladrões tinham roubado um carro no hotel. 
Comi um salgado delicioso. 
Alberto é uma pessoa muito capacitada. 

Assinale a única frase que apresenta um adjetivo pátrio: 

O homem de Roma viajou a trabalho. 
feijão nordestino é  muito gostoso. 

Vossa Excelência, explique-se! 
És extremamente linda, ó mulher! 
Prometo que vou contar a verdade. 

Nos substantivos: “pássaro”, “raiva” e “quadrado”, há, 

Ditongo, ditongo, ditongo; 
ngo; 

Dígrafo, ditongo, encontro consonantal; 
Dígrafo, hiato, tritongo; 
Encontro consonantal, dígrafo, hiato. 
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CONHECIMENTOS GERAIS
 
11. A economia da cidade de Mari está baseada:

A) na agropecuária; 
B) na agricultura; 
C) na indústria; 
D) no setor público; 
E) na criação de suínos. 

 
12. Marque a alternativa em que aparece um dos antigos 
nomes de Mari. 

A) Araçagi; 
B) Aragi; 
C) Araçá; 
D) Distrito de Sapé; 
E) Vila de Sapé. 

 
13. Em 1875 foi construída a ferrovia que vinha do Rio de 
Janeiro e acabava no Rio Grande do Norte, a fim de transpo
tar a cana-de-açúcar. Esta ferrovia foi feita a pedido de:

A) D. Pedro II; 
B) D. Pedro I; 
C) Rui Carneiro; 
D) Martins Afonso de Souza; 
E) Tiradentes. 

 
14. Quando Luna e Freire chegaram ao município que hoje se 
denomina Mari os habitantes desta terra eram:

A) os Tabajaras; 
B) os Tupinambás; 
C) os Kanindés; 
D) os Kariris; 
E) os Potiguaras. 

 
15. Aponte a alternativa em que aparece uma cidade que não 
faz limite com a cidade de Mari. 

A) Gurinhém; 
B) Caldas Brandão; 
C) Sapé; 
D) Guarabira; 
E) Mulungu. 

 
16. O aniversário do município de Mari se dá no dia:

A) 17 de setembro; 
B) 18 de setembro; 
C) 19 de setembro; 
D) 18 de outubro; 
E) 19 de outubro. 

 
17. No mesmo dia em que se comemora o aniversário da 
cidade de Mari também se comemora o dia: 

A) do teatro; 
B) da saúde; 
C) da cruz; 
D) do meio ambiente; 
E) do administrador. 
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CONHECIMENTOS GERAIS  

A economia da cidade de Mari está baseada: 

Marque a alternativa em que aparece um dos antigos 

Em 1875 foi construída a ferrovia que vinha do Rio de 
Janeiro e acabava no Rio Grande do Norte, a fim de transpor-

açúcar. Esta ferrovia foi feita a pedido de: 

Quando Luna e Freire chegaram ao município que hoje se 
denomina Mari os habitantes desta terra eram: 

Aponte a alternativa em que aparece uma cidade que não 

O aniversário do município de Mari se dá no dia: 

No mesmo dia em que se comemora o aniversário da 

18. Assinale a alternativa em que aparece um meio de tran
porte que não é marítimo/fluvial.

A) Navio; 
B) Bonde; 
C) Gôndola; 
D) Lancha; 
E) Barco a vela. 

 
19. O transporte tubular é usado normalmente para levar 
material através de condutos tubulares. O conduto tubular que 
leva etanol é denominado: 

A) gasoduto; 
B) oleoduto; 
C) mineroduto; 
D) alcooduto; 
E) Nenhuma das alternativas.

 
20. No processo de comunicação o emissor é a pessoa que:

A) comunica uma mensagem;
B) recebe uma mensagem;
C) é a ideia que o emissor deseja passar;
D) é um tipo de comunicação;
E) nenhuma das alternativas.

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
21. Conforme o art. 117 do CTB (Código de Tr
leiro) de acordo com sua classificação os veículos de tran
porte de carga e os coletivos de passageiros deverão conter, 
em local facilmente visível, a 

Observe as composições abaixo e responda.

I.  Tara 
II.  Peso Bruto Total (PBT)
III.  Tipo de Extintor utilizado
IV.  Peso Bruto Total Combinado (PBTC)
V. Capacidade Máxima de Tração
VI.  Lotação 

 
A) I, V, IV, III 
B) II, III, IV, V 
C) III, IV, V, VI 
D) I, IV, VI, II, V 
E) III, V, VI 

 
22. O art. 60 do CTB (Código de Tr
que: As vias abertas a circulação, de acordo com a sua util
zação, classificam-se em: 

A) Via Coletora e Rodovias
B) Estradas e Via Arterial
C) Vias Urbanas e Rurais
D) Rodovias e Via de Trânsito 
E) Rodovias e Estradas 

 
 

 

2 

ternativa em que aparece um meio de trans-
porte que não é marítimo/fluvial. 

O transporte tubular é usado normalmente para levar 
material através de condutos tubulares. O conduto tubular que 

Nenhuma das alternativas. 

No processo de comunicação o emissor é a pessoa que: 

comunica uma mensagem; 
recebe uma mensagem; 
é a ideia que o emissor deseja passar; 
é um tipo de comunicação; 

alternativas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Conforme o art. 117 do CTB (Código de Trânsito Brasi-
leiro) de acordo com sua classificação os veículos de trans-
porte de carga e os coletivos de passageiros deverão conter, 
em local facilmente visível, a inscrição indicativa de: 

Observe as composições abaixo e responda. 

Peso Bruto Total (PBT) 
Tipo de Extintor utilizado 
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) 
Capacidade Máxima de Tração 

O art. 60 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), diz 
que: As vias abertas a circulação, de acordo com a sua utili-

Via Coletora e Rodovias 
Estradas e Via Arterial 
Vias Urbanas e Rurais 
Rodovias e Via de Trânsito Rápido 

 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARI (PB)

 

MOTORISTA B, MOTORISTA D, OPERADOR DE MÁQUINAS
 

23. Observe as placas abaixo. 

Marque a alternativa correta: 

A) A placa 1 (Aclive acentuado) 
B) A placa 2 (Pista sinuosa) 
C) A placa 3 (Cruz vermelha) 
D) A placa 4 (Bifurcação a esquerda) 
E) A placa 5 (Praia) 

 
24. Observe as placas abaixo: 

 Correlacione as placas ao seu significado. 

a) Placa 1 
b) Placa 2 
c) Placa 3 
d) Placa 4 
e) Placa 5 

(    ) Passagem obrigatória 
(    ) Proibido retornar a esquerda
(    ) Alfândega 
(    ) Conserve-se à direita 
(    ) Proibido mudar de faixa ou pista de 

trânsito da esquerda para a direita.      
 

A) a, b, e, d, c 
B) b, e, a, c, d 
C) e, b, a, c, d 
D) e, c, b, d, a 
E) e, c, b, a, d 

 
25. Conforme regulamentação contida na Resolução Nº 
277/08 e Deliberação nº 100/2010 do CONTRAN, que trata 
de regras para o transporte de crianças em veículos. Observe 
as composições abaixo e identifique os dispositivos de rete
ção adequados e utilizados conforme a idade para crianças.

I.  Bebê conforto 
II.  Airbag 
III.  Encosto de cabeça 
IV.  Cadeirinha 
V. Assento de elevação 
VI.  Cinto de segurança  

 

A) I, II, III, IV 
B) II, III, IV, V 
C) I, IV, V, VI 
D) III, IV, V, VI 
E) I, III, V, VI 

 
26. No caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores
CTB (Código de Trânsito Brasileiro) estabelece no artigo 
244, inciso V, que somente poderão ser transportadas nestes 
veículos crianças que possuam condições de cuidar de sua 
própria segurança e a partir de: 

A) 04 anos de idade 
B) 04 anos e meio de idade 
C) 05 anos de idade 
D) 06 anos de idade 
E) 07 anos de idade 
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Passagem obrigatória  
Proibido retornar a esquerda 

direita  
Proibido mudar de faixa ou pista de 

nsito da esquerda para a direita.      

Conforme regulamentação contida na Resolução Nº 
277/08 e Deliberação nº 100/2010 do CONTRAN, que trata 

crianças em veículos. Observe 
as composições abaixo e identifique os dispositivos de reten-
ção adequados e utilizados conforme a idade para crianças. 

No caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores, o 
CTB (Código de Trânsito Brasileiro) estabelece no artigo 
244, inciso V, que somente poderão ser transportadas nestes 
veículos crianças que possuam condições de cuidar de sua 

27. Quem descumprir as normas referentes ao transporte de 
criança está sujeito a penalidade prevista no artigo 168 do 
CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que prevê multa de R$ 
191,54, sete pontos na Carteira N
considera a infração de natureza: E tem como medida adm
nistrativa a: 

A) Leve e retenção do ve
sanada. 

B) Média e retenção do 
sanada. 

C) Grave e retenção do 
sanada. 

D) Gravíssima e retenção do 
de ser sanada. 

E) Supergravíssima e apreensão do 
 
28. A Resolução do CONTRAN nº 157, de 22 de Abril de 
2004 em conformidade com a Resolução do CONTRAN, de 
nº 333, de 06 de Novembro de 2009, fixou especificações 
para os “Extintores de Incêndio”. Identifique nas compos
ções abaixo para quais tipos de veículos o uso deste equip
mento é obrigatório. 

I.  Automotores 
II.  Agrícolas 
III.  Elétricos 
IV.  Reboque e semi-reboque
V. Articulados 

 
A) II, IV, V 
B) I, III, IV 
C) I, II, III 
D) III, IV, V 
E) II, III, IV 

 
29. Nas composições abaixo identifique qual o instrumento 
que indica a quilometragem percorrida pelo ve

A) Conta-giros 
B) Manômetro 
C) Velocímetro 
D) Hodômetro 
E) Altímetro 

 
30. O “Filtro de Combustível” é um importante 
no relacionamento motor x combustível e tem por finalidade:

A) Reter as impurezas do ar.
B) Evitar o consumo excessivo de combustível.
C) Aumentar a evasão de combustível do tanque até a 

bomba injetora. 
D) Reter as impurezas do combustível.
E) Diminuir a poluição através do escapamento do ve

culo. 
 
31. Observando o exposto no art. 105 do CTB (Código de 
Trânsito Brasileiro). Encosto de cabeça, cinto de segurança, 
registrador instantâneo de velocidade e dispositivo control
dor de emissão de gases, são: 

A) Acessórios 
B) Equipamentos obrigatórios do ve
C) Peças auxiliares 
D) Instrumentos extras de complemento
E) NDR 
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Quem descumprir as normas referentes ao transporte de 
criança está sujeito a penalidade prevista no artigo 168 do 
CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que prevê multa de R$ 
191,54, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e  
considera a infração de natureza: E tem como medida admi-

Leve e retenção do veículo até a irregularidade ser 

dia e retenção do veículo até a irregularidade ser 

Grave e retenção do veículo até a irregularidade ser 

Gravíssima e retenção do veículo até a irregularida-

ssima e apreensão do veículo. 

A Resolução do CONTRAN nº 157, de 22 de Abril de 
2004 em conformidade com a Resolução do CONTRAN, de 

Novembro de 2009, fixou especificações 
para os “Extintores de Incêndio”. Identifique nas composi-
ções abaixo para quais tipos de veículos o uso deste equipa-

reboque 

Nas composições abaixo identifique qual o instrumento 
que indica a quilometragem percorrida pelo veículo. 

O “Filtro de Combustível” é um importante equipamento 
no relacionamento motor x combustível e tem por finalidade: 

Reter as impurezas do ar. 
Evitar o consumo excessivo de combustível. 
Aumentar a evasão de combustível do tanque até a 

Reter as impurezas do combustível. 
ição através do escapamento do veí-

Observando o exposto no art. 105 do CTB (Código de 
Trânsito Brasileiro). Encosto de cabeça, cinto de segurança, 
registrador instantâneo de velocidade e dispositivo controla-

 

Equipamentos obrigatórios do veículo 

Instrumentos extras de complemento 
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32. Num procedimento de “Primeiros Socorros”, diante de 
uma vítima que apresenta fratura exposta. Identifique nas 
composições abaixo qual o procedimento adequado a se t
mar. 

A) Molhar o local com água gelada até a chegada do 
resgate. 

B) Forçar o osso para dentro. 
C) Estirar o membro forçando o osso a voltar ao seu l

gar. 
D) Verificar se a vítima respira, imobilizar o membro 

fraturado e tranquilizar a vítima. 
E) Puxar o membro e colocar torniquete.

 
33. Para “suspensão momentânea da respiração” qual o termo 
técnico utilizado? 

A) Taquipneia  
B) Apneia 
C) Dispneia 
D) Eupneia 
E) Aeropneia 

 
34. Como se chama o dispositivo de controle de emissão de 
gases, conectado ao escapamento dos veículos:

A) Catalisador 
B) Silenciador 
C) Cano de escape 
D) Pistão 
E) Todas estão certas  

 
 

35. Observe as composições abaixo e identifique o que sign
fica a sigla CONAMA. 

A) Controle Nacional dos Motoristas Automotivos.
B) Controle Nacional da Amazônia. 
C) Conselho Nacional do Meio Ambiente.
D) Controle Nacional do Meio Ambiente.
E) Confederação Nacional do Meio Ambiente.

 
36. Qual o Órgão Máximo Normativo do Sistema Nacional 
de Trânsito? 

A) Ministério da Justiça 
B) DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito
C) CONTRAN – Conselho Nacional de T
D) DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito
E) CETRAN – Conselho Estadual de Trânsito

 
37. De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), 
marque a afirmativa correta: 

A) O aprendiz poderá transportar no ve
ocupantes alem do condutor. 

B) Ao ser ultrapassado, o motorista deverá acelerar a 
velocidade do seu veículo. 

C) Os veículos podem ter suas características mudadas 
sem autorização do DETRAN. 

D) O veículo deve ser conservado na mão de direção e 
na faixa própria. 

E) Em faixa contínua com atenção pode ser feita ultr
passagem. 
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Num procedimento de “Primeiros Socorros”, diante de 
tima que apresenta fratura exposta. Identifique nas 

o adequado a se to-

Molhar o local com água gelada até a chegada do 

Estirar o membro forçando o osso a voltar ao seu lu-

tima respira, imobilizar o membro 

membro e colocar torniquete. 

Para “suspensão momentânea da respiração” qual o termo 

Como se chama o dispositivo de controle de emissão de 
veículos: 

Observe as composições abaixo e identifique o que signi-

Controle Nacional dos Motoristas Automotivos. 

Meio Ambiente. 
Controle Nacional do Meio Ambiente. 
Confederação Nacional do Meio Ambiente. 

ximo Normativo do Sistema Nacional 

Departamento Estadual de Trânsito 
Conselho Nacional de Trânsito 

Departamento Nacional de Trânsito 
Conselho Estadual de Trânsito 

De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), 

O aprendiz poderá transportar no veículo mais dois 

Ao ser ultrapassado, o motorista deverá acelerar a 

Os veículos podem ter suas características mudadas 

culo deve ser conservado na mão de direção e 

atenção pode ser feita ultra-

38. Conforme o art. 227 do CTB (Código de Tr
leiro) é ilegal usar buzina na seguinte condição.

A) Entre às vinte e duas e às seis horas.
B) De acordo com os padrões e 

das pelo CONTRAN.
C) Rápida sob qualquer pretexto.
D) Toque breve como advertência ao pedestre.
E) Toque breve como advertência a condutores de o

tros veículos. 
 
39. De acordo com o item II do art. 138 do CTB (Código de 
Transito Brasileiro), o condutor de ve
escolares deve ser habilitado na categoria:

A) A ou B 
B) D 
C) A ou D 
D) A ou C 
E) B ou C 

 
40. Conforme o art. 305 do CTB (Código de Tr
leiro), o condutor do veículo, afastando
te, para fugir da responsabilidade penal ou civil, terá pena de
detenção de: 

A) Um a dois anos, ou multa.
B) Seis meses a um ano, ou multa.
C) Três a seis meses de suspensão.
D) Um a doze meses de suspensão.
E) Quatro a onze meses de suspensão.
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Conforme o art. 227 do CTB (Código de Trânsito Brasi-
leiro) é ilegal usar buzina na seguinte condição. 

s vinte e duas e às seis horas. 
De acordo com os padrões e frequências estabeleci-
das pelo CONTRAN. 
Rápida sob qualquer pretexto. 
Toque breve como advertência ao pedestre. 
Toque breve como advertência a condutores de ou-

De acordo com o item II do art. 138 do CTB (Código de 
Transito Brasileiro), o condutor de veículo de transporte de 
escolares deve ser habilitado na categoria: 

Conforme o art. 305 do CTB (Código de Trânsito Brasi-
leiro), o condutor do veículo, afastando-se do local do aciden-
te, para fugir da responsabilidade penal ou civil, terá pena de 

Um a dois anos, ou multa. 
Seis meses a um ano, ou multa. 
Três a seis meses de suspensão. 
Um a doze meses de suspensão. 
Quatro a onze meses de suspensão. 


