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“O impossível não é um fato: é uma opinião.” 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) alternativas 

de resposta – A, B, C, D e E. 

 

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 
O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio  
 

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa 

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 1, 2, e 3. 

 

AMOR 

“Amor” — eu disse — e floriu uma rosa  

embalsamando a tarde melodiosa 

no canto mais oculto do jardim,  

mas seu perfume não chegou a mim. 

                                      (Carlos Drummond de Andrade) 

 

Questão 1 

A função da linguagem predominante no texto é a: 

 

(A) metalinguística. 

(B) referencial.  

(C) conativa. 

(D) poética. 

(E) fática. 

 

Questão 2 

A palavra do texto que, como uma fórmula mágica, 
desencadeia toda a temática lírica é: 

 

(A) perfume. 

(B) amor. 

(C) canto. 

(D) jardim. 

(E) rosa. 

 

Questão 3 

As palavras destacadas no poema: eu, seu, mim, têm, 
respectivamente, o seguinte valor gramatical: 

 

(A) preposição – pronome demonstrativo – pronome 
oblíquo tônico.  

(B) pronome pessoal – pronome possessivo – pronome 
oblíquo átono. 

(C) pronome oblíquo átono – pronome relativo – 
preposição. 

(D) advérbio – pronome indefinido – conjunção integrante. 

(E) pronome pessoal – pronome possessivo – pronome 
oblíquo tônico. 

 

Questão 4 

Das alternativas abaixo, a que apresenta um par de 
palavras com dígrafo é: 

 

(A) luxo – cachoeira. 

(B) bucho – prata. 

(C) querida – morro. 

(D) psicologia – nuvem.  

(E) talheres – pobreza.  

 

 



DEPASA / ACRE  IBADE 

 

Motorista  Tipo  X – Página 2 

 

Matemática 

Questão 5 

Bárbara está organizando os brindes da festa de 
aniversário de sua filha, em cada brinde haverá um 
saquinho de doces. Com a quantidade de doces 
disponíveis, Bárbara poderia colocar 6, 15 ou 21 doces em 
cada saquinho sem que sobrasse nenhum doce.  
Considerando que Bárbara tem o número mínimo de doces 
possível, e que 14 convidados confirmaram presença, para 
que tenha um saquinho para cada convidado, ela deverá 
colocar, em cada saquinho, a seguinte quantidade de 
doces: 

 

(A) 210. 

(B) 21. 

(C) 15. 

(D) 1890. 

(E) 6. 

 

Questão 6 

Uma loja estava com liquidação de 18% em cima do valor 
da etiqueta. Milena escolheu uma peça que custava R$ 
75,00 (setenta e cinco reais) na etiqueta, e no caixa foi 
informada que se pagasse à vista teria um desconto 
adicional de 10% sobre o valor final da peça.  Se Milena 
escolhesse pagar à vista, ela pagaria: 

 

(A) R$ 61,50. 

(B) R$ 54,00. 

(C) R$ 73,65. 

(D) R$ 67,50. 

(E) R$ 55,35. 

 

Questão 7 

Uma determinada empresa com 100 funcionários, 
recolheu doações para ajudar 3 instituições. Considerando 
que 42 funcionários fizeram a doação de 1 kg de alimento 
não perecível, 40 doaram 2 kg, 8 não trouxeram doações e 
o restante dos funcionários doou 4 kg cada; sendo assim, 
cada instituição recebeu em alimentos não perecíveis: 

 

(A) 54Kg. 

(B) 122kg. 

(C) 162kg. 

(D) 64kg. 

(E) 40kg. 

 

 

História e Geografia do Acre 

Questão 8 

O Acre passou à categoria de estado através da Lei nº 
4070/1962.Esta Lei foi assinada pelo então Presidente da 
República: 

 

(A) Campos Sales. 

(B) Hermes da Fonseca. 

(C) João Goulart. 

(D) José Guiomard dos Santos 

(E) Castelo Branco. 

 

Questão 9 

O seringueiro é quase uma figura em extinção no Acre. A 
falência da economia extrativista levou os povos da 
floresta a investir na agricultura de subsistência e criação 
de animais, como o próprio gado. Dados mais recentes do 
IBGE apontam que o Acre tem três milhões de cabeças de 
gado, número quase quatro vezes superior à população do 
Estado, de 776 mil habitantes. 

www.bbc.com/portuguese/noticias/2013-adaptação 
 

O extrativismo sucumbiu diante da força do (da):  
 

(A) comércio de ervas nativas da Amazônia. 

(B) produção de objetos de cerâmica. 

(C) produção de açaí e castanha-do-pará. 

(D) indústria alimentícia. 

(E) pecuária introduzida na região. 

 

Questão 10 

A discussão sobre o uso dos recursos naturais em bacias 
hidrográficas transnacionais está sempre presente 
principalmente naquela que está localizada na fronteira 
Brasil (Acre), Peru e Bolívia. São discussões que envolvem 
as populações de Madre de Díos (Peru), do Acre (Brasil) e 
Pando (Bolívia), e contam com o apoio dos meios 
acadêmicos e dos três governos para o desenvolvimento 
de uma proposta trinacional com vista à solução de 
problemas regionais e de gestão de recursos naturais na 
região. 
http://www.amazonia.cnptia.embrapa.br/publicacoe-
adaptação 

Essas discussões estão mais presentes no segmento: 
 

(A) mais a montante da Bacia Hidrográfica do Tocantins- 
Araguaia.  

(B) mais a montante da Bacia Hidrográfica do Rio Acre.  

(C) mais a jusante da Bacia Hidrográfica do Tocantins- 
Araguaia 

(D) mais a jusante da Bacia Hidrográfica do São Francisco. 

(E) mais a montante da Bacia Hidrográfica do Rio 
Amazonas. 

 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013-
http://www.amazonia.cnptia.embrapa.br/publicacoe
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 Conhecimentos Específicos 

Leia o texto abaixo que introduz as questões de 11 a 35. 

  Trânsito - Meio Ambiente - Cidadania (adaptado Denatran PR) 

 

Cidadão é toda pessoa que exerce os seus direitos e 
cumpre os seus deveres. É toda pessoa no gozo dos 
direitos de um Estado, ou no desempenho de seus deveres 
para com ele. Constituição Federal/1988: A cidadania é e 
será sempre a conquista permanente dos direitos, tendo 
em compensação a realização dos deveres, na qual se 
exigirá trabalho, luta, esforço e consciência. O cidadão tem 
um papel muito importante na preservação do meio 
ambiente, agindo de forma cuidadosa e consciente, 
respeitando os elementos e fenômenos da natureza, o 
solo, a atmosfera, a fauna, a flora, a água etc. O futuro da 
humanidade depende do estabelecimento de novas 
formas de relação entre os seres humanos e a natureza.  

Ser cidadão é reconhecer a diversidade cultural; valorizar 
as diversas culturas presentes no Brasil, reconhecendo sua 
contribuição no processo da constituição da identidade 
brasileira; reconhecer as qualidades da própria cultura, 
valorizando-a criticamente e enriquecendo a vivência da 
cidadania; desenvolver atitude de solidariedade em 
relação às pessoas, vítimas de discriminação; exigir 
respeito para si e para o outro, denunciando qualquer 
atitude de discriminação ou qualquer violação dos direitos 
do cidadão; valorizar o convívio pacífico e criativo dos 
diferentes componentes da diversidade cultural; 
compreender a diversidade social como um problema de 
todos e como realidade a ser transformada; analisar 
atitudes e situações que podem resultar em discriminação 
e injustiça social. 

A cortesia, o respeito, a solidariedade são fundamentais na 
relação com os outros usuários da via. 
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Questão 11 

A melhoria da qualidade de vida no trânsito é uma questão 
de política pública e da contribuição individual de cada um. 
Julgue os itens que caracterizam a qualidade de vida no 
trânsito: 

I-  Planejamento adequado do espaço urbano. 

II- Sistema viário funcional. 

III- Segurança na fluidez. 

IV- Retenções no tráfego viário. 

V- Controle dos índices de poluição. 

Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas: 

(A) II, III e IV. 

(B) I, III, IV e V. 

(C) I, II, IV e V. 

(D) I, II, III e IV. 

(E) I, II, III e V. 

 

Questão 12 

O trânsito depende diretamente da forma como agimos. 
Problemas no trânsito que envolvem relacionamentos são 
causados, muitas vezes, por: 

 

I- Individualismo. 

II- descaso com as normas. 

III- gentileza. 

IV- agressividade. 

V- autocontrole. 

VI- competição. 

VII- falta de planejamento. 

 

Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas: 

(A) I, II, III, IV, V, e VII.  

(B) II, III, IV, V, e VII. 

(C) I, II,  IV, VI e VII. 

(D) I, II, III, IV, V,  e VI. 

(E) I, II, IV, V,  e VII. 

 

Questão 13 

Seu Arildo entrou no seu carro e dirigiu-se para o trabalho. 
A poucos metros, havia uma “blitz” e o policial verificou 
que Seu Arildo não usava o cinto de segurança. Não 
adiantou argumentação, pois estava claro que Seu Arildo, 
de acordo com o Art.167 do CTB, cometeu infração: 

 

(A) grave; foi multado e seu veículo foi retido até 
colocação do cinto pelo infrator. 

(B) média; foi multado . 

(C) leve;  e seu veículo foi retido até colocação do cinto 
pelo infrator. 

(D) média; foi perdoado da multa e liberado. 

(E) gravíssima; foi multado( 10 vezes) e seu veículo foi 
levado para averiguações. 

 

Questão 14 

Um motorista cidadão está atento às questões de 
segurança e dirige preventivamente. 

A colisão com o veículo da frente é muito comum no 
trânsito das cidades. É aquela em que você bate no veículo 
que está à sua frente e diz "infelizmente não foi possível 
evitar", por ele ter parado bruscamente ou não ter 
sinalizado que iria parar. Um bom condutor evita facilmente 
esta colisão:  

 

(A) ultrapassando o veículo que está à sua frente pela faixa 
da direita. 

(B) evitando dirigir muito próximo ao veículo da frente. 

(C) procurando dirigir próximo ao veículo da frente. 

(D) evitando dirigir próximo ao veículo de trás. 

(E) procurando dirigir em velocidade maior do que a 
velocidade do veículo que está à sua frente. 

 

Questão 15 

Um dos piores tipos de acidente é a colisão frente a frente, 
pois em poucos segundos os veículos se transformam em 
ferro torcido, e condutores e passageiros ocupantes 
raramente escapam com vida. 

Uma sugestão para evitar esse tipo de colisão é: 

 

(A) evitar dirigir acima de 60km/h. 

(B) trafegar sempre pela pista do canto direito. 

(C) trafegar sempre pela pista central da via. 

(D) evitar as ultrapassagens perigosas. 

(E) evitar ultrapassar em pistas de mão única. 

 

 

Questão 16 

Em épocas de feriados prolongados, a estatística de 
acidentes no trânsito, infelizmente, ainda é grande. Um 
dos acidentes comuns é em curvas, onde velocidade, tipo 
de pavimento, ângulo da curva, condições do veículo e 
condutor são fatores que podem determinar a saída do 
veículo da devida faixa de direção, indo chocar-se com 
quem vem no sentido contrário, causando um acidente 
grave. Para prevenir esse tipo de acidente: 

 

(A) aumente a velocidade antes das curvas, pise no freio, e 
mantenha-se atento. 

(B) reduza a velocidade na pista, mas acelere nas curvas e 
mantenha-se atento. 

(C) reduza sempre a velocidade antes das curvas evitando 
a derrapagem do veículo. 

(D) reduza sempre a velocidade antes das curvas e 
mantenha-se atento. 

(E) mantenha a mesma velocidade que estiver imprimindo 
no seu percurso pois evitará colisão traseira. 
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Questão 17 

Prestar socorro é providenciar atendimento ou remoção 
do ferido da forma mais rápida e segura possível, dentro 
das normas de Primeiros Socorros. Quando um condutor 
se envolve em ocorrência de trânsito com vítima, a 
prestação de socorro constitui uma obrigação legal 
automática, sob pena de cometimento da infração de 
trânsito do Artigo 176, Inciso I, e do crime de trânsito do 
Artigo 304, ambos do CTB (no caso da responsabilidade 
penal, caso se verifique que aquele que se omitiu no 
socorro também foi o causador da morte ou lesão 
corporal, em vez de ser punido pelo crime isolado do 
Artigo 304, terá aumento de pena no crime principal – 
Artigo 302 ou 303). Para esse tipo de ocorrência, o 
condutor poderá ser penalizado da seguinte forma: 

 

(A) Infração - grave; penalidade - multa; medida 
administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação até a garantia do pedido de retratação com 
a vítima. 

(B) Infração - média; penalidade - multa; medida 
administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação. 

(C) Infração - gravíssima; penalidade - multa (cinco vezes) e 
suspensão do direito de dirigir; medida administrativa - 
recolhimento do documento de habilitação. 

(D) Infração - gravíssima; penalidade - multa (cinco vezes) ; 
medida administrativa - recolhimento do documento 
de habilitação até a garantia do pedido de retratação 
com a vítima. 

(E) Infração - grave; penalidade - multa  e suspensão do 
direito de dirigir;  medida administrativa - recolhimento 
do documento de habilitação. 

 

Questão 18 

Um ferimento é uma lesão da pele ou dos músculos. Os 
ferimentos podem apresentar dor e sangramento. Nas 
feridas abertas, do tipo escoriações, produzidas pelo atrito 
de uma superfície áspera e dura contra a pele (exemplo: 
queda de motocicleta quando atinge somente a pele com   
cinza, graxa e  terra), o primeiro passo a ser dado pelo 
socorrista cidadão até a chegada do serviço especializado 
e´: 

 

(A) lavar o ferimento com água quente, colocar compressa 
de gelo sobre o ferimento. 

(B) esticar o membro afetado e aplicar compressa de gelo. 

(C) lavar o ferimento com água quente, escovar bem o 
local afetado para remover partículas de sujeira e 
colocar compressa de gelo sobre o ferimento. 

(D) lavar o ferimento com água corrente ou soro 
fisiológico, para remover partículas, depois cobrir com 
gaze estéril. 

(E) lavar o ferimento com água corrente e sabão, para 
remover partículas, depois fazer torniquete para evitar 
hemorragia. 

 

Questão 19 

Próximo ao Parque da Maternidade, em Rio branco, um 
jovem, 22 anos, foi atropelado, tendo sofrido fratura 
exposta. O condutor do veículo envolvido prestou os 
primeiros socorros de acordo com as orientações que 
aprendera no seu curso de socorrista tendo, então, os 
seguintes cuidados: 

 

I - não movimentou o acidentado. 
II - imobilizou o local atingido usando talas 

improvisadas com papelão rígido. 
III - tentou colocar o osso no lugar, puxando as 

extremidades do membro afetado, porque temia 
que ocorresse maior perfuração de órgãos ou 
rompimento de veias ou artérias. 

IV - amarrou a tala com tiras de pano, em lugares acima 
e abaixo do local fraturado. 

V - a vítima foi encaminhada ao hospital mais próximo. 

 

Dos procedimentos acima, o único totalmente 
INADEQUADO foi: 

  

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) IV.  

(E) V. 

 

Questão 20 

Celular e direção, definitivamente, não combinam. Estudos 
apontam que a atenção do condutor que fala ao celular 
enquanto dirige, diminui em 50%, além de atrapalhar o 
manuseio da direção. De acordo com o CTB, o condutor 
flagrado segurando ou manuseando o celular, enquanto 
dirige, cometerá infração: 

 

(A) gravíssima e como penalidade: multa. 

(B) grave e como penalidade: multa. 

(C) grave como penalidade: retenção da habilitação. 

(D) média e como penalidade: retenção da habilitação. 

(E) média e como penalidade: multa. 
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Questão 21 

Observe a imagem. 

 
 

Infelizmente, ainda se encontram situações em que pais 
transportam crianças  na garupa de motocicletas. É 
perigoso, pois a criança não possui os reflexos necessários 
para esse tipo de transporte. O CTB prevê a seguinte 
punição para o condutor de motocicleta que transporta 
criança com menos  de 7 anos: 

(A) infração: média; penalidade: multa . 

(B) infração: média; penalidade: multa; medida 
administrativa: recolhimento do veículo. 

(C) infração: grave; penalidade: multa; medida 
administrativa: recolhimento do veículo. 

(D) infração: gravíssima; penalidade: multa e suspensão do 
direito de dirigir; medida administrativa: recolhimento 
da CNH. 

(E) infração: gravíssima; penalidade: multa e suspensão do 
direito de dirigir; medida administrativa: recolhimento 
do veículo e  da CNH. 

 

Questão 22 

A cantora Adriana Calcanhoto, há tempos atrás, 
interpretava uma música com o trecho ”Cariocas não 
gostam de sinal fechado”. Pois é... mas a verdade é que 
essa característica parece não ser apenas do carioca, pois, 
infelizmente, boa parte  dos acidentes de trânsito acontece 
em cruzamentos sinalizados com semáforos ou placas de 
preferencial, mesmo com o CTB estabelecendo a seguinte 
punição: 

 

(A) infração: média; penalidade: multa. 

(B) infração: grave; penalidade: multa, retenção da CNH. 

(C) infração: gravíssima; penalidade: multa (5 vezes), 
retenção da CNH. 

(D) infração: gravíssima; penalidade: multa (5 vezes) e 
retenção do veículo até o pagamento da multa. 

(E) infração: gravíssima; penalidade: multa. 

 

Questão 23 

Observe a notícia ( Correio Brasiliense) 
Postada, em 01/07/2019 08:15 / atualizada, em 01/07/2019 09:48 

De acordo com a Polícia Militar, o motorista dirigia sob efeito de álcool 
invadiu a contramão e colidiu com uma quadra poliesportiva do Núcleo 
Bandeirante 

 

 
 
A combinação álcool e direção é a responsável por 50% das 
mortes em acidentes de trânsito. O consumo de álcool e 
drogas dificulta as ações rápidas e precisas em situações 
inesperadas e diminui a noção de risco e perigo. Para coibir 
esse tipo de conduta, O CTB prevê o seguinte:  

 

(A) infração: gravíssima; penalidade: multa agravada em 10 
vezes e suspensão do direito de dirigir; medida 
administrativa: retenção do veículo até a apresentação 
de um condutor habilitado e recolhimento da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH). 

(B) infração: gravíssima; penalidade: multa  e suspensão do 
direito de dirigir; medida administrativa: retenção do 
veículo até a apresentação de um condutor habilitado . 

(C) infração: gravíssima; penalidade: multa agravada em 10 
vezes r; medida administrativa: recolhimento da 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

(D) infração: grave; penalidade: multa agravada em 10 
vezes; medida administrativa: retenção do veículo até a 
apresentação de um condutor habilitado. 

(E) infração: média; penalidade: multa; medida 
administrativa: retenção da CNH. 
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Questão 24 

Já foi tempo que era moda um condutor de veículo usar 
técnicas e materiais, para que sua descarga fizesse 
bastante barulho, lembrando carros de corrida. Isso 
passou. Com o foco no meio ambiente, o Artigo 230 - Item 
XI – CTB determina que veículo com descarga livre ou 
silenciador de motor de explosão, com defeito ou 
inoperante, está cometendo a seguinte infração e será 
penalizado, respectivamente:  

 

(A) média, com multa e retenção do veículo. 

(B) grave, com multa e retenção do veículo. 

(C) grave, com multa e recolhimento da CNH. 

(D) gravíssima, com multa e retenção do veículo. 

(E) gravíssima, com multa e recolhimento da CNH. 

 

Questão 25 

Para o condutor que adora uma buzina, é bom saber que 
existem regras para o seu uso. O Artigo 227 determina que 
o uso da buzina, quando utilizada em desacordo com o 
artigo 41 como por exemplo, em situação que não a de 
simples toque breve, como advertência ao pedestre ou a 
condutores de outros veículos, ou prolongada e 
sucessivamente a qualquer pretexto, o condutor estará 
cometendo uma infração: 

 

(A) leve; e terá como penalidade - multa. 

(B) média; e terá como penalidade - multa. 

(C) grave; e terá como penalidade - multa. 

(D) grave; e terá como penalidade – multa e retenção do 
veículo. 

(E) gravíssima; e terá como penalidade – multa e retenção 
da CNH. 

 

Questão 26 

A legislação de trânsito prevê sanções aos condutores e 
proprietários de veículos que agridem o meio ambiente, 
tanto de forma ativa quanto passiva e de acordo com o 
Art. 231, o CTB prevê infração gravíssima com multa e 
retenção do veículo para a seguinte situação:  

 

(A) lançando  água ou detritos sobre pedestres. 

(B) lançando  para fora do veículo e na via , objetos sejam 
eles quais forem . 

(C) usando a buzina em quaisquer situações. 

(D) usando alarme que produza som e ruído que 
perturbem o sossego público. 

(E) derramando, lançando ou arrastando, sobre a via, 
carga, qualquer objeto ou combustível. 

 

Questão 27 

Com base no Art. 250, numa situação em que o veículo 
estiver em movimento, o condutor do veículo deverá 
manter acesos os faróis do veículo, utilizando a luz baixa: 

 

(A) à noite,  nos túneis desprovidos de iluminação pública . 

(B) à noite e nas rodovias, desprovidas de iluminação 
pública. 

(C) durante a noite,  nas rodovias providas de iluminação 
pública, exceto nos túneis. 

(D) durante a noite e durante o dia, nos túneis providos de 
iluminação pública e nas rodovias. 

(E) durante  o dia, nos túneis desprovidos de iluminação 
pública e, à noite,  nas rodovias, somente quando 
desprovidas de iluminação pública. 

 

Questão 28 

No caso de um condutor estar com seu direito de dirigir 
suspenso e, mesmo assim, o infrator conduzir qualquer 
veículo, de acordo com o Art 263, o condutor terá: 

 

(A) que se explicar no DETRAN. 

(B) seu documento de habilitação cassado. 

(C) tempo de 2 meses para elaborar sua argumentação de 
defesa. 

(D) seu veículo apreendido. 

(E) que pagar multa de 2 salários-mínimos. 

 

Questão 29 

O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da 
Permissão para Dirigir, com base no Art. 272, além dos 
casos previstos no CTB, quando houver suspeita de sua 
inautenticidade ou adulteração, se dará: 

 

(A) pelo delegado da Polícia Civil. 

(B) pela autoridade presente na hora do ocorrido.  

(C) mediante autorização do Ministério dos Transportes. 

(D) mediante autorização do infrator. 

(E) mediante recibo. 
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Questão 30 

Julgar os recursos interpostos pelos infratores; solicitar aos 
órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos 
rodoviários informações complementares relativas aos 
recursos, objetivando uma melhor análise da situação 
recorrida; encaminhar aos órgãos e entidades executivos 
de trânsito e executivos rodoviários informações sobre 
problemas observados nas autuações e apontados em 
recursos, e que se repitam sistematicamente, de acordo 
com o Art. 17 do CTB, são competências (do,da,das): 

 

(A) CONTRAN. 

(B) Prefeitura. 

(C) JARIs. 

(D) CETRAN  . 

(E) CONTRANDIFE. 

 

Questão 31 

Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações 
relacionadas à segurança pública, com o objetivo de 
preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o 
patrimônio da União e o de terceiros; aplicar e arrecadar 
as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas 
administrativas decorrentes e os valores provenientes de 
estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta 
de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas; e 
efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e 
dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de 
vítimas são competências da(do) : 

 

(A) Polícia Rodoviária Federal. 

(B) Guarda Municipal. 

(C) Polícia Militar. 

(D) Corpo de Bombeiros. 

(E) CONTRADIFE. 

 

Questão 32 

Seu Toninho, antes de circular com seu veículo, sempre 
verifica a existência e as boas condições de funcionamento 
dos equipamentos de uso obrigatório, mas, certa vez, não 
verificou a existência  de combustível suficiente para 
chegar ao seu local de, trabalho, enguiçando no meio da 
pista do local de destino. “Não deu outra.” Veio o guarda 
de trânsito e explicou que ele infringira o artigo 180 do 
CTB:  

 

(A) seu veículo foi removido, cometeu infração gravíssima 
e ainda teve que pagar multa de 3 salários-mínimos. 

(B) seu veículo foi removido, cometeu infração gravíssima  
e ainda teve sua CNH recolhida. 

(C) seu veículo foi rebocado para um posto de gasolina, o 
guarda de trânsito ajudou a rebocar o veículo. 

(D) seu veículo foi rebocado, cometeu infração média e 
ainda teve que pagar multa. 

(E) seu veículo foi removido, cometeu infração média e 
ainda teve que pagar multa. 

 

Questão 33 

De acordo com o Art. 40 do CTB, o condutor de um veículo 
poderá utilizar o  pisca-alerta em determinadas situações, 
tais como: 

 

         

(A) em imobilizações ou situações de emergência. 

(B) durante a noite sempre que desejar. 

(C) para chamar a atenção de um pedestre, ao atravessar a 
via. 

(D) quando estacionar em local não permitido. 

(E) quando estacionar por poucos minutos em local não 
permitido. 

 

Questão 34 

De acordo com o Art. 60 do CTB, as  vias abertas à 
circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em 
vias urbanas e vias rurais. As vias rurais são as seguintes: 

     

 

(A) via de trânsito rápido e estradas. 

(B) rodovias e estradas. 

(C) via arterial e  via coletora. 

(D) via coletora e via local. 

(E) via de trânsito rápido; via arterial; via coletora e via 
local. 
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Questão 35 

De acordo com o Art. 87 do CTB, os sinais de trânsito 
classificam-se em: 

 

        I - verticais; 

        II - horizontais; 

        III- diagonais; 

        IV - dispositivos de sinalização auxiliar; 

        V - luminosos; 

        VI - sonoros; 

        VI - gestos do agente de trânsito e do condutor. 

Dos itens acima mencionados, apenas um está errado 
trata-se do item: 

(A) I. 

(B) III. 

(C) IV. 

(D) V. 

(E) VI. 

 

Questão 36 

Toda ocorrência não desejada que possa modificar ou pôr 
fim ao andamento normal de uma atividade, 
acontecimento que provoca perda material, quando 
alguém sofre algum tipo de lesão, ou qualquer outro 
acontecimento que venha a provocar danos ao indivíduo 
que foi vitimado. Esta definição refere-se à: 

 

(A) prevenção de acidente. 

(B) organização no trabalho. 

(C) distribuição de trabalho. 

(D) acidente de trabalho. 

(E) segurança de trabalho. 

 

Questão 37 

A imagem revela um trabalhador após queda de altura 
superior a 4 metros, sendo socorrido. 

 

 

 

Para realizar o procedimento de pré-socorro, o primeiro 
passo é: 

 

(A) identificar se a vítima está consciente e retirá-la do 
local da queda, providenciando respiração artificial. 

(B) identificar se a vítima está consciente e se sua 
respiração não está comprometida, chamando a vítima 
duas ou três vezes, observar se o peito da vítima se 
eleva e se há movimentos de respiração. 

(C) realizar compressões imediatamente, pois a vítima 
pode ter uma parada cardíaca. 

(D) fazer compressões no tórax da vítima, protegendo a 
coluna, colocando a vítima sobre colchões ou 
almofadas. 

(E) iniciar a Reanimação Cardiopulmonar (RCP), pois a  

vítima, ao cair de tal altura, certamente, teve uma 

parada cardíaca ou AVC. 

 

 

 

Questão 38 

Em caso de choque elétrico, os primeiros socorros devem 
ser prestados rapidamente. Em primeiro 
lugar, interromper o contato da pessoa com a fonte de 
eletricidade sem encostar diretamente na vítima; em 
seguida, chamar o resgate; verificar se a pessoa está 
respirando ou se consegue se mexer ou emitir algum som; 
caso não verifique qualquer sinal, é provável que a vítima:  

 

(A) tenha sofrido um colapso nervoso. 

(B) esteja sob efeito de álcool. 

(C) esteja apenas desacordada. 

(D) tenha fraturado as vértebras ou algum dos ossos da 
bacia. 

(E) tenha sofrido uma parada cardíaca ou 
cardiorrespiratória. 
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Questão 39 

José Ailtom, funcionário da uma companhia de 
saneamento e esgoto, tropeçou a caiu sobre o próprio 
braço. Seu colega, corretamente, conversou com José 
Ailtom pediu para ele manter a calma, e passou a observar 
se havia outros ferimentos mais graves. Aparentemente, 
não havia.  Mas o socorrista suspeitou de fratura, pois a 
vítima apresentava os seguintes sintomas: 

 

I- dor intensa; 

II- inchaço ou deformação; 

III- formação de uma área arroxeada; 

IV- sons de crepitação ao movimentar ou 
incapacidade de movimentar o membro; 

V- muita sede; 

VI- temperatura alta, acima de 39º. 

 

Dos itens acima mencionados, os que são realmente 
identificados como presença possível de fratura são: 

(A) I, IV. 

(B) I, IV, V, VI. 

(C) II, III, V, VI. 

(D) I, II, III, IV. 

(E) II, III, IV, V. 

 

 

 

Questão 40 

Na área do Eletricista, o cuidado deve ser redobrado. A 
tarefa apresenta alto risco de acidentes graves e até 
mesmo de óbito. Sendo assim, na produção dos EPI’s para 
essa área, há a presença constante do seguinte material: 

 

(A) plástico, por tratar-se de material que tem o petróleo 
por base da sua fabricação. 

(B) borracha, por tratar-se de material isolante. 

(C) PVC, por tratar-se de material mais barato. 

(D) algodão, por tratar-se de material mais isolante. 

(E) ferro, por tratar-se de material mais resistente. 

 


