
Seleção Pública

003. Prova objetiva

MotoriSta

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.

�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.

�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.

�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.

�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.

�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordeM do fiScal Para abrir eSte caderno de queStõeS.

13.09.2015

Nome	do	candidato

Prédio Sala Carteira Inscrição
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ConheCimentos gerais

Língua Portuguesa

01. Leia o cartum.

(Zero. www.cartuns.com.br. Adaptado)

A construção de sentido do cartum fundamenta-se na 
ideia de

(A) haver parentesco entre homens e macacos, critican-
do-se o modo como o homem continua a reproduzir 
a agressividade característica dos primatas.

(B) o homem ter evoluído do macaco, questionando-se o 
conceito de evolução, em virtude do comportamento 
violento presente em nossa sociedade.

(C) o homem e o macaco terem um ancestral em co-
mum, esboçando-se uma teoria que explique como 
o macaco evoluiu a ponto de se tornar mais cordato.

(D) o ascendente imediato do homem ser o macaco, 
apresentando-se uma justificativa para que ambos 
tenham hábitos igualmente instintivos e violentos.

(E) a humanidade não ter evoluído dos macacos, como 
se costuma afirmar, alegando-se que o homem deve 
ter um ancestral mais racional e ponderado.

Leia o texto para responder às questões de números 02 a 07.

Quer ganhar mais dinheiro? A ciência tem uma dica

Você acredita que muitas pessoas mentem para se dar 
bem? Ou que agem de forma injusta para levar a melhor? Por-
tanto, melhor não confiar em ninguém, certo? Bem, se você 
concorda com tudo isso, a ciência tem um conselho: pare.

É que pesquisadores alemães descobriram uma relação 
entre desconfiança e salários. Eles analisaram questionários 
respondidos por 1,5 mil pessoas, os quais mostravam o grau 
de ceticismo delas, e a renda mensal relatada por elas anos 
depois. E quanto mais céticos os participantes, menos dinhei-
ro eles ganhavam.

Numa segunda etapa, compararam a renda de 16 mil 
alemães. Todos completaram um questionário semelhante 
ao anterior. Mais uma vez, as pessoas menos desconfiadas 
levavam a melhor: ganhavam, em média, 300 dólares por 
mês a mais que os outros.

Isso porque os céticos, cheios de medo de serem pas-
sados para trás, acabam cooperando menos – e pedindo 
menos ajuda aos outros. Aí, além de se queimarem com os 
colegas, os resultados do trabalho podem sair piores.

(Carol Castro. http://super.abril.com.br, 08.07.2015. Adaptado)

02. A partir da leitura do texto, conclui-se, corretamente, que 
os céticos tendem a ter dificuldade em

(A) economizar o dinheiro conquistado por meio de seu 
trabalho.

(B) executar uma tarefa que exija criatividade e autonomia.

(C) manter um ponto de vista discordante da opinião dos 
outros.

(D) atuar juntamente com outros para um mesmo  
objetivo.

(E) mentir ou agir de maneira injusta para atingir suas 
metas.

03. A expressão empregada com sentido figurado está em 
destaque na seguinte passagem do texto:

(A) Você acredita que muitas pessoas mentem para se 
dar bem? (1o parágrafo)

(B) Portanto, melhor não confiar em ninguém, certo? 
(1o parágrafo)

(C) É que pesquisadores alemães descobriram uma re-
lação entre desconfiança e salários. (2o parágrafo)

(D) Numa segunda etapa, compararam a renda de 16 
mil alemães. (3o parágrafo)

(E) Aí, além de se queimarem com os colegas, os re-
sultados do trabalho podem sair piores. (4o parágrafo)

Considere o segundo parágrafo para responder às questões 
de números 04 a 07:

É que pesquisadores alemães descobriram uma relação 
entre desconfiança e salários. Eles analisaram questionários 
respondidos por 1,5 mil pessoas, os quais mostravam o grau 
de ceticismo delas, e a renda mensal relatada por elas anos 
depois. E quanto mais céticos os participantes, menos dinhei-
ro eles ganhavam.

04. Um sinônimo para o termo ceticismo, em destaque, é

(A) incredulidade.

(B) inexperiência.

(C) irreverência.

(D) inadvertência.

(E) irracionalidade.
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05. A expressão os quais, em destaque, refere-se a

(A) pesquisadores.

(B) salários.

(C) questionários.

(D) pessoas.

(E) participantes.

06. A frase – E quanto mais céticos os participantes, menos 
dinheiro eles ganhavam. – está corretamente reescrita, 
com seu sentido preservado, em:

(A) Ainda que se mostravam mais céticos, menos di-
nheiro os participantes ganhavam.

(B) Embora se mostrassem mais céticos, menos dinhei-
ro os participantes ganhavam.

(C) Antes que se mostrassem mais céticos, menos di-
nheiro os participantes ganhavam.

(D) À proporção que se mostravam mais céticos, menos 
dinheiro os participantes ganhavam.

(E) A fim de que se mostrassem mais céticos, menos 
dinheiro os participantes ganhavam.

07. Após o acréscimo do termo recentemente e da alteração 
na pontuação, a frase – É que pesquisadores alemães 
descobriram uma relação entre desconfiança e salários. 
– permanece reescrita em conformidade com a norma-
-padrão da língua portuguesa em:

(A) É que recentemente; pesquisadores alemães des-
cobriram uma relação entre desconfiança e salários.

(B) É que pesquisadores alemães, recentemente, des-
cobriram uma relação entre desconfiança e salários.

(C) É que pesquisadores alemães descobriram recente-
mente, uma relação entre desconfiança e salários.

(D) É que pesquisadores alemães recentemente; des-
cobriram uma relação entre desconfiança e salários.

(E) É que pesquisadores alemães descobriram; recen-
temente, uma relação entre desconfiança e salários.

08. Quanto à concordância verbal padrão, está correta a frase:

(A) As pessoas menos desconfiadas alcançam maior 
êxito em termos financeiros.

(B) Devem haver muitas pessoas capazes de mentir 
para conquistar o que deseja.

(C) Fazem alguns meses que o resultado da pesquisa 
dos alemães foi divulgado.

(D) Constataram-se que muitas pessoas apresentava 
um elevado grau de ceticismo.

(E) No cotidiano dos céticos, surge obstáculos que os 
leva a receber menos dinheiro.

Leia o texto para responder às questões de números 09 a 12.

Um sonho de simplicidade

Então, de repente, no meio dessa desarrumação feroz 
da vida urbana, dá na gente um sonho de simplicidade. Será 
um sonho vão? Detenho-me um instante, entre duas provi-
dências a tomar, para me fazer essa pergunta. Por que fumar 
tantos cigarros? Eles não me dão prazer algum; apenas me 
fazem falta. São uma necessidade que inventei. Por que be-
ber uísque, por que procurar a voz de mulher na penumbra 
ou amigos no bar para dizer coisas vãs, brilhar um pouco, 
saber intrigas?

A vida bem poderia ser mais simples. Precisamos de uma 
casa, comida, uma simples mulher, que mais? Que se possa 
andar limpo e não ter fome, nem sede, nem frio.

Que restaurante ou boate me deu o prazer que tive na 
choupana daquele velho caboclo do Acre? A gente tinha ido 
pescar no rio, de noite. Puxamos a rede afundando os pés na 
lama, na noite escura, e isso era bom. Quando ficamos bem 
cansados, meio molhados, com frio, subimos a barranca, no 
meio do mato, e chegamos à choça de um velho seringueiro. 
Ele acendeu um fogo, esquentamos um pouco junto do fogo, 
depois me deitei numa grande rede branca – foi um carinho 
ao longo de todos os músculos cansados. E então ele me 
deu um pedaço de peixe moqueado. Que prazer em comer 
aquele peixe e ficar algum tempo a conversar, entre grilos e 
vozes distantes de animais noturnos.

Seria possível deixar essa eterna inquietação das ma-
drugadas urbanas, inaugurar de repente uma vida de acor-
dar bem cedo? Mas para instaurar uma vida mais simples e 
sábia, então seria preciso ganhar a vida de outro jeito, não 
assim, nesse comércio de pequenas pilhas de palavras, esse 
ofício absurdo e vão de dizer coisas, dizer coisas… Seria pre-
ciso fazer algo de sólido e de singelo; tirar areia do rio, cortar 
lenha, lavrar a terra, algo de útil e concreto, que me fatigasse 
o corpo, mas deixasse a alma sossegada e limpa.

(Rubem Braga. A traição das elegantes.  
Rio de Janeiro: Record, 1982. Adaptado)
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09. Com a expressão – desarrumação feroz –, no contexto 
do primeiro parágrafo, o autor descreve a vida urbana 
como

(A) aprazível.

(B) disciplinada.

(C) próspera.

(D) singela.

(E) confusa.

10. Na opinião do autor, a conquista da simplicidade exige

(A) reproduzir atos mecanicamente.

(B) abdicar dos trabalhos manuais.

(C) renunciar a hábitos supérfluos.

(D) valorizar os avanços do progresso.

(E) viver novas aventuras continuamente.

11. A experiência em meio à natureza, relatada no terceiro 
parágrafo, relaciona-se

(A) à satisfação de se manter em silêncio, com o objetivo 
de poder diferenciar o som dos animais silvestres.

(B) à importância de se cultivar, entre pessoas com 
grandes afinidades, uma amizade sólida, que dure 
até o fim da vida.

(C) à alegria de encontrar um pouso seguro, após expe-
rimentar a inquietação de ter se perdido em um meio 
selvagem.

(D) ao prazer obtido por meio da apreciação do que é 
essencial, como se alimentar e descansar o corpo.

(E) ao consolo de encontrar alimento, mesmo após um dia 
de pescaria malsucedida, em um rio que só tinha lama.

12. Considere esta passagem, que encerra o texto:

... [que me fatigasse o corpo], mas [deixasse a alma sos-
segada e limpa].

Nesse contexto, o termo mas estabelece, entre as cons-
truções delimitadas por colchetes, relação de

(A) conclusão, e equivale a portanto.

(B) oposição, e equivale a porém.

(C) finalidade, e equivale a para que.

(D) condição, e equivale a caso.

(E) causa, e equivale a visto que.

13. A frase em que a concordância nominal se dá em con-
formidade com a norma-padrão da língua portuguesa é:

(A) Naquela ocasião, podiam ser ouvido, ao longe, grilos 
e vozes de animais noturnos.

(B) Casa, comida e uma simples companhia deveriam 
ser suficiente para sermos feliz.

(C) Os gestos daquele velho caboclo do Acre tornaram-
-se inesquecível para o autor.

(D) Na choupana do velho seringueiro, foi oferecido ao 
autor uma deliciosa refeição.

(E) Os prazeres proporcionados pelo cigarro e pela bebi-
da acabam sendo ilusórios.

14. Quanto à regência verbal padrão, a frase correta é:

(A) O autor cogitou de abandonar a inquietação das ma-
drugadas urbanas, substituindo-a de uma vida mais 
simples.

(B) Fumar e beber são atividades das quais não se de-
veria dedicar muito tempo, pois desviam a atenção 
ao que é importante.

(C) O velho seringueiro de que alude o autor em sua crô-
nica empenhou-se de acolher os visitantes da me-
lhor maneira possível.

(D) O autor refletiu acerca dos requisitos para se obter 
uma vida simples, da qual decorre grande satisfação.

(E) O autor concluiu de que adotar uma vida mais simples 
e sábia pressupõe a abraçar um novo estilo de vida.

15. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectiva-
mente, as lacunas da frase seguinte, no que se refere à 
ocorrência do acento indicativo de crase.

O autor chegou                   confessar que alguns de seus 
hábitos não levavam                   uma satisfação genuína, 
e se reportou                   ocasião em que foi acolhido na 
choupana de um velho caboclo do Acre,                   quem 
se referiu com gratidão e nostalgia.

(A) a ... a ... à ... a

(B) à ... a ... à ... a

(C) à ... à ... à ... à

(D) a ... à ... a ... à

(E) à ... à ... a ... à
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MateMática

16. Do total das unidades de certo material disponível, Luiz 

utilizou , Ana utilizou  do que não foi utilizado por Luiz, 

e Leonardo utilizou as 70 unidades restantes. Dessa  
forma, o número de unidades utilizadas por Ana foi

(A) 200.

(B) 210.

(C) 220.

(D) 230.

(E) 240.

17. No início de julho de 2015, o Serviço de Proteção ao Cré-
dito divulgou que 6 em cada 10 brasileiros que viajam ao 
exterior compram produtos de luxo. Supondo-se que em 
um grupo de pessoas que viajaram para o exterior, no 
período em que a pesquisa foi realizada, exatamente 250 
pessoas não compraram produtos de luxo, o número de 
pessoas que compraram esses produtos foi

(A) 375.

(B) 425.

(C) 475.

(D) 525.

(E) 575.

18. Uma notícia publicada em um jornal on-line de Pernam-
buco informou que, no mês das festas juninas de 2015, o 
Hospital da Restauração, em Recife, registrou, com rela-
ção ao mesmo período do ano anterior, um aumento de 
12% no atendimento a queimados, decorrentes de fogos 
de artifício e fogueiras. Considerando-se essa informa-
ção, é correto afirmar que, se em 2015 aquele hospital ti-
vesse atendido 56 pacientes com as referidas queimadu-
ras, o número de casos atendidos em 2014 teria sido de

(A) 53.

(B) 52.

(C) 51.

(D) 50.

(E) 49.

r a s C U n h o
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19. Um produto sofreu dois únicos aumentos consecutivos 
no ano passado, sendo o primeiro de 20% sobre o preço 
de X reais, gerando o preço de Y reais. Se o aumento 
acumulado desse produto, no referido ano, foi de 50% 
sobre X reais, então é verdade que o segundo aumento, 
sobre Y reais, foi de

(A) 20%

(B) 22,5%

(C) 25%

(D) 27,5%

(E) 30%

20. Considere as informações apresentadas na tabela:

ExEcução dE uma tarEfa

NúmEro dE trabalhadorEs
carga horária diária

(por trabalhador)

12 6 horas

N 8 horas

Supondo-se que todos os trabalhadores tenham a mes-
ma força de trabalho, para que haja coerência nas infor-
mações, o número N de trabalhadores deve ser

(A) 5.

(B) 6.

(C) 7.

(D) 8.

(E) 9.

21. A média aritmética do número de filhos de 8 amigos é 
de 2 filhos por amigo. André e Ana, que não têm filhos 
em comum, também são amigos dessas 8 pessoas, e, 
ao se calcular a média aritmética do número de filhos 
de todos esses 10 amigos, têm-se 2,2 filhos por amigo. 
Dessa forma, André e Ana têm, juntos,

(A) 4 filhos.

(B) 5 filhos.

(C) 6 filhos.

(D) 7 filhos.

(E) 8 filhos.

r a s C U n h o
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22. Um total de 100 unidades de um determinado produto foi 
vendido da seguinte forma: as primeiras 20 unidades, ao 
preço unitário de X reais; o restante, com desconto unitá-
rio de R$ 5,50 sobre o preço de venda das 20 primeiras 
unidades. No final das vendas, obteve-se um valor total 
de R$ 2.310,00. Dessa forma, as últimas unidades desse 
produto foram vendidas a

(A) R$ 22,00.

(B) R$ 22,50.

(C) R$ 23,00.

(D) R$ 23,50.

(E) R$ 24,00.

23. Em um cofre há apenas moedas de R$ 0,25, de R$ 0,10 
e de R$ 0,05. Uma pessoa retirou desse cofre R$ 3,20, 
em um total de 40 moedas, sendo que o número de mo-
edas de R$ 0,25 correspondia à metade do número de 
moedas de R$ 0,10. O total em moedas de R$ 0,05, reti-
radas do cofre por essa pessoa, foi

(A) R$ 0,70.

(B) R$ 0,95.

(C) R$ 1,10.

(D) R$ 1,25.

(E) R$ 1,40.

24. Na tabela constam informações sobre o maior grau de 
instrução e os cargos de 100 funcionários de uma em-
presa.

ENsiNo  
fuNdamENtal 

complEto

ENsiNo 
médio  

complEto
Auxiliar de  

Serviços Gerais
30 40

Motorista 10 20

Com base nas informações apresentadas na tabela, é 
correto afirmar que

(A) um terço dos funcionários que têm apenas o Ensino 
Fundamental completo são motoristas.

(B) dos funcionários que são auxiliares de serviços ge-
rais, exatamente 40% têm o Ensino Médio completo.

(C) metade dos motoristas tem apenas o Ensino Funda-
mental completo.

(D) três quartos dos funcionários que são auxiliares de 
serviços gerais têm apenas o Ensino Fundamental 
completo.

(E) dos funcionários com apenas o Ensino Fundamental 
completo, 25% são motoristas.

25. Em um terreno retangular de área medindo 1 056 metros 
quadrados, foi construída uma quadra de futebol de salão 
com dimensões 40 e 20 metros. Ao redor dessa quadra, 
construiu-se uma pista para corridas com largura cons-
tante de X metros, conforme apresentado na figura.

(figura fora de escala)

O perímetro desse terreno, em metros, é

(A) 124.

(B) 128.

(C) 132.

(D) 136.

(E) 140.

r a s C U n h o
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atuaLidades

26. O primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, anunciou, 
neste domingo (28 de junho), feriado bancário e controle 
de capitais na Grécia. A decisão foi tomada depois que os 
gregos começaram a retirar seu dinheiro dos bancos nes-
te fim de semana. Mais tarde o governo grego anunciou 
que os bancos ficarão fechados até o dia 6 de julho, e 
que na noite de segunda-feira os caixas eletrônicos serão 
reabertos com o limite diário de saque de 60 euros. Não 
haverá limite no caso de pagamentos de pensões.

(G1, 28.06.15. Disponível em: <http://goo.gl/4p95bS> Adaptado)

A justificativa utilizada pelo governo para sustentar essa 
decisão foi

(A) o caos financeiro que atingiria a Grécia caso os ban-
cos estivessem abertos quando o país anunciasse a 
saída da União Europeia.

(B) o risco de colapso econômico devido à decisão dos 
países da Zona do Euro de proibirem a Grécia de 
utilizar a moeda única do continente.

(C) a possibilidade de fazer a transição do euro para o 
dracma, antiga moeda grega retomada agora, sem 
afetar o sistema bancário.

(D) a necessidade de proteger o sistema financeiro do 
país diante do risco de falta de liquidez do sistema 
bancário.

(E) a urgência no confisco dos recursos da população 
civil, que seriam utilizados no pagamento da dívida 
externa.

27. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 14 de 
julho, o projeto que altera o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e aumenta o tempo de internação de 
menores infratores que cometem crimes hediondos e ho-
micídio doloso.

(Exame, 14.07.15. Disponível em: <http://goo.gl/Scd2la> Adaptado)

Diferentemente do Senado, o projeto aprovado anterior-
mente em primeira votação na Câmara

(A) suspende o ECA em caso de crimes hediondos e 
homicídio doloso, independentemente da idade dos 
adolescentes.

(B) estabelece a validade do ECA apenas para adoles-
centes de até 16 anos, reduzindo a maioridade penal 
para todos os crimes.

(C) reduz de 18 para 16 anos a idade penal para crimes 
hediondos, homicídio doloso e lesão corporal segui-
da de morte.

(D) amplia o tempo de reclusão de adolescentes, obri-
gando-os a cumprir a pena a partir dos 18 anos nos 
presídios tradicionais.

(E) institui medidas socioeducativas mais duras e obriga 
os pais ou responsáveis a cumprirem parte da pena 
junto com os adolescentes.

28. Um homem matou nove pessoas na noite desta quarta-
-feira (17 de junho) em uma igreja de Charleston, na 
Carolina do Sul, informou a polícia. “Havia oito mortos 
dentro da igreja. Duas pessoas feridas foram levadas ao 
hospital e uma faleceu. No momento, temos nove vítimas 
fatais deste crime odioso”, disse o chefe da polícia de 
Charleston.

(UOL, 18.06.15. Disponível em: <http://goo.gl/Jt75Tu> Adaptado)

A principal motivação para o crime foi

(A) a xenofobia.

(B) a homofobia.

(C) a islamofobia.

(D) o antissemitismo.

(E) o racismo.

29. Preso na Suíça desde o dia 27 de maio, José Maria Ma-
rin, ex-presidente da CBF (Confederação Brasileira de 
Futebol), foi ouvido por autoridades do país pela primeira 
vez desde a sua detenção. O brasileiro esteve acompa-
nhado de dois advogados. Apenas a defesa do cartola 
teve acesso à audiência.

(Valor, 14.07.15. Disponível em: <http://goo.gl/5TDdOf> Adaptado)

Suspeita-se da participação do dirigente brasileiro em um 
escândalo que envolve

(A) compra de votos e tráfico de influência na escolha do 
Brasil como sede para a Copa do Mundo de 2014.

(B) um esquema de propina na negociação de acordos 
de transmissão de torneios de futebol nas Américas.

(C) manipulação de resultados de jogos associada a 
casas clandestinas de apostas e grupos de árbitros 
profissionais.

(D) o desvio de verbas dos patrocinadores da seleção 
brasileira para fins particulares, o que teria ocasiona-
do enriquecimento ilícito.

(E) sonegação fiscal de valores envolvidos em transa-
ções milionárias na venda de jogadores brasileiros 
para clubes do exterior.

30. Estados Unidos e Cuba reabrem suas embaixadas em 
Havana e Washington nesta segunda-feira 20 de julho, 
marcando um novo capítulo nas relações diplomáticas 
entre os dois países. Há sete meses, eles iniciaram um 
histórico processo de reaproximação, depois de mais de 
meio século de hostilidades.

(Carta Capital, 20.07.15. Disponível em: <http://goo.gl/DvLsmv> Adaptado)

Antes da reabertura das embaixadas, uma das principais 
medidas dos EUA para a reaproximação entre os dois 
países foi

(A) a devolução da área em que estava localizada a 
base norte-americana de Guantanamo.

(B) o fim do bloqueio econômico a Cuba.

(C) a visita oficial do presidente Barack Obama à ilha de 
Cuba.

(D) a retirada de Cuba da lista dos países que apoiam o 
terrorismo.

(E) a formalização de um convite a Fidel Castro para fa-
zer uma visita oficial aos EUA.
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ConheCimentos esPeCífiCos

31. Quando, em trânsito em uma rodovia, o condutor se  
deparar com uma placa como a representada na figura 
a seguir, entende-se que esse trecho da rodovia está  
sujeito a

(www.detran.pr.com.br)

(A) ventos muito fortes que podem causar acidentes.

(B) escorregamento que pode causar perda de estabili-
dade direcional.

(C) inclinações na pista que podem provocar desvio dire-
cional.

(D) estreitamento de pista e o condutor deve redobrar a 
atenção.

(E) fortes variações de pressão atmosférica.

32. A aquaplanagem ocorre quando um lençol de água cobre 
a pista e o pneu perde aderência com o solo. Nessas 
condições de pista, para manter a aderência e a estabili-
dade, o condutor deve

(www.detran.pr.com.br)

(A) aumentar a velocidade do veículo sobre a água.

(B) frear rápido o veículo assim que sentir a perda de 
aderência.

(C) manter a mesma velocidade da pista seca.

(D) reduzir a velocidade e manter distância do veículo à 
frente.

(E) segurar firme o volante e acelerar o veículo.

33. Conforme artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, o 
trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acos-
tamentos só poderá ocorrer para

(A) entrar ou sair dos imóveis ou áreas especiais de  
estacionamento.

(B) uma parada rápida em casos de necessidades fisio-
lógicas.

(C) uma parada rápida para descarregar ou carregar o 
veículo.

(D) fazer uma pausa para descanso.

(E) embarcar crianças ou idosos, visando maior conforto 
e segurança.

34. A sinalização representada na placa de trânsito a seguir 
indica

(http://www.geografos.com.br)

(A) Pista escorregadia à frente.

(B) Pista sinuosa à esquerda.

(C) Pista sinuosa à direita.

(D) Curva à esquerda.

(E) Pista estreita.

35. Assinale a alternativa que expressa corretamente o signi-
ficado da placa de trânsito a seguir.

(http://www.geografos.com.br)

(A) Passagem só para pedestres.

(B) Proibido trânsito de pedestres.

(C) Área escolar.

(D) Passagem de idosos.

(E) Passagem de deficientes.
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36. Segundo artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro, diri-
gir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Per-
missão para Dirigir, constitui infração e penalidade

(A) gravíssima, com pena de multa e apreensão do  
veículo.

(B) grave, com pena de multa e apreensão do veículo.

(C) média, com pena de multa.

(D) leve, com pena de multa.

(E) grave, com pena de multa e suspensão do direito de 
dirigir.

37. A sinalização representada na placa de trânsito a seguir 
indica

(http://www.geografos.com.br)

(A) Passagem obrigatória.

(B) Proibido retornar.

(C) Cruzamento de vias.

(D) Inicio da pista dupla.

(E) Dê a preferência.

38. A vela de ignição, representada na figura a seguir, é  
um elemento muito importante para o funcionamento do 
motor de combustão do automóvel e fica instalada no

(A) catalisador do motor.

(B) cabeçote do motor.

(C) bloco do motor.

(D) coletor de admissão.

(E) coletor de escapamento.

39. O óleo do motor do automóvel é muito importante para 
promover a durabilidade e bom funcionamento e, para 
isso, a maioria dos fabricantes recomenda trocá-lo após 
percorridos, aproximadamente,

(A) 3 000 km.

(B) 10 000 km.

(C) 20 000 km.

(D) 30 000 km.

(E) 40 000 km.

40. O componente do veículo responsável por garantir o for-
necimento de energia elétrica aos consumidores com o 
motor funcionando é conhecido por

(A) bateria.

(B) regulador de voltagem.

(C) alternador.

(D) distribuidor.

(E) bobina de ignição.

41. Nos veículos de passeio, para garantir um desgaste uni-
forme e maior vida útil aos pneus, recomenda-se efetuar 
o rodízio das peças a cada

(A) 10 000 Km.

(B) 15 000 Km.

(C) 20 000 Km.

(D) 25 000 Km.

(E) 30 000 Km.

42. Para garantir a aderência na pista e estabilidade dire-
cional, os sulcos do pneu devem ter uma profundidade 
mínima, identificada pela saliência destacada na figura a 
seguir, que indica o momento da troca dos pneus.

Essa saliência é conhecida por

(A) Indicador de largura do friso do pneu.

(B) Indicador de desgastes do pneu.

(C) Limitador de aderência do pneu.

(D) Controlador de largura do sulco.

(E) Controlador de estabilidade do pneu.
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43. Algumas peças importantes ao funcionamento do motor 
se desgastam após um tempo predeterminado de uso e 
devem ser substituídas. As peças mais comuns são

(A) vedadores, válvulas e cabos de velas.

(B) correias, bobina de ignição e filtros.

(C) filtros, velas de ignição e correias.

(D) bicos injetores, correias e polias.

(E) correias, juntas de vedação e óleo.

44. As pastilhas de freio de automóvel contêm uma massa 
de fricção que se desgasta gradativamente com a ação 
do atrito contra o disco. Quando essa massa acaba, pode 
ocorrer

(A) travamento da roda.

(B) perda total do freio.

(C) quebra da pinça de freio.

(D) ruídos e perda parcial de freio.

(E) quebra do disco de freio.

45. O condutor percebeu que a alavanca do freio de esta-
cionamento do seu carro fica muito alta e quase no final 
de curso quando acionada. Para a situação descrita, 
reco menda-se providenciar a

(A) substituição do fluido de freio.

(B) substituição dos discos, das pastilhas e lonas de 
freio.

(C) troca dos cabos de acionamento do freio de estacio-
namento.

(D) troca dos discos e tambores de freio.

(E) regulagem do freio das rodas e cabos de freio de 
estacionamento.

46. A correia que aciona os acessórios, como alternador, 
bomba de água, compressor de ar condicionado, deve 
ser substituída periodicamente e o tempo recomendado 
de troca encontra-se

(A) gravado nas próprias correias.

(B) no site do fabricante das correias.

(C) no manual de primeiros socorros.

(D) no manual de manutenção do veículo.

(E) no manual de direção defensiva.

47. Ao trocar uma lâmpada queimada, deve-se atentar para 
os valores de tensão e potência gravados em seu corpo, 
pois, no caso de instalar uma lâmpada com potência  
acima do especificado, poderá ocorrer

(A) baixa luminosidade ao ligar.

(B) ausência total de luminosidade.

(C) queima do filamento ao ligar a chave.

(D) curto-circuito nos chicotes do veículo.

(E) queima do fusível de proteção do circuito.

48. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento cor-
reto, nos veículos em geral, para retirar as palhetas do 
limpador de para-brisas para substituição.

(A) Soltar os braços do limpador com uma chave de fenda.

(B) Desencaixar a borracha da palheta com um estilete.

(C) Destravar e desencaixar as palhetas dos braços com 
as mãos.

(D) Retirar as hastes e seus braços.

(E) Cortar e puxar as palhetas com um alicate.

49. A sinalização de advertência (triângulo de segurança) e o 
pisca-alerta devem ser usados quando se precisa parar, 
temporariamente, o veículo

(A) na pista de rolamento.

(B) em locais de alto tráfego.

(C) para um descanso.

(D) em áreas públicas.

(E) em áreas fechadas.

50. A partir da notificação de penalidade, após uma infração, 
o proprietário do veículo poderá recorrer

(A) à Circunscrição Regional de Trânsito.

(B) ao Departamento Estadual de trânsito.

(C) ao Departamento Nacional de Trânsito.

(D) ao Conselho Nacional de Trânsito.

(E) à Junta Administrativa de Recursos de Infrações.




