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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
 

❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo inclui 

o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 

❖ Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  

❖ O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 

❖ A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente 

à resposta solicitada de cada questão. 

❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  

❖ Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova 

Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. 

❖ O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente 

poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 

❖ Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição 

em Ata de suas respectivas assinaturas.  

❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 

providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 

posterior. 

❖ Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone. 
 

 

TÉCNICO LEGISLATIVO 
MOTORISTA 

❖ Ao receber este caderno, verifique se: 

▪ A sua opção de CARGO está correta. 

▪ Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. 

▪ Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

I N S T R U Ç Õ E S  G E R A I S  
 

INSCRIÇÃO  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 
 

GPS 
 

Entrei no táxi e falei o meu destino. 
– Rua Araribóia, por favor. 
– Araribóia? Espera um minuto!…– rebateu o homem. 
Programou então seu GPS e arrancou. 
– Não precisa de GPS, amigo. Sei mais ou menos onde fica. Posso lhe orientar. 
– Ah, não. Não saio mais de casa sem isto – declarou. 
Resmunguei em silêncio. E lá se foi o taxista seguindo seu brinquedinho falante – “vire à esquerda”; “a 50 metros você vai virar 

à direita”; “daqui a 300 metros faça o retorno à esquerda”… 
De repente, entre uma e outra prosa, vi ele se afastando da direção que eu julgava ser a correta. 
– Amigo, acho que você está na direção contrária. Tinha que ter entrado naquela rua à direita, melhor fazer o retorno na frente. 
– Não, não, olha aqui – apontou pra geringonça, orgulhoso como ele só. É esse mesmo o caminho. 
Cocei a cabeça irritado. Embora eu não soubesse exatamente qual o trajeto a seguir, sabia que aquele caminho que ele fazia 

era estupidamente mais longo e complexo. 
Argumentei mais uma vez, já na iminência de explodir. 
– Moço, desculpe, mas tenho quase certeza de que você está fazendo um caminho muito mais longo do que devia. 
– Não esquenta a cabeça não, companheiro. Tá aqui no GPS, ó. Não vou discutir com a tecnologia, né, amigo? 
“Não vou discutir com a tecnologia.” Sim, eu havia ouvido aquilo. E mais que uma frase de efeito de um chofer de praça, aquilo 

era uma senha que explicava muita coisa, talvez explicasse até toda uma época. 
O sujeito deixava de lado sua inteligência (se é que a tinha), a experiência de anos perambulando a bordo do seu táxi pelas 

quebradas da cidade e o próprio poder de dedução para seguir uma engenhoca surda e cega – mas “tecnológica” – sem questioná-la, 
e sem que eu também pudesse fazê-lo. 

Não quero parecer um dinossauro (embora por vezes eu inevitavelmente pareça), mas sempre defendi um uso inteligente, 
comedido e crítico dos apetrechos eletrônicos. Conheço pessoas que, por comodidade, condicionamento ou deslumbramento com o 
novo mundo cibernético, não se deslocam mais à esquina para comprar pão sem que façam uso de GPS, Google Maps e o escambau. 

Tenho um sobrinho, um pensador irreverente de botequim, que gosta de dizer o seguinte: 
– As rodas de bar ficaram muito chatas depois do iPhone. Ninguém mais pode ter dúvida alguma. Se alguém perguntar: “como 

é o nome daquele cantor que cantava aquela música?”; ou então: “quem era o centroavante da seleção de 86?”, logo algum bobo alegre 
vai acessar a internet e buscar a resposta. E aí acabar com a graça, a mágica e o mistério… Não sobra assunto pro próximo encontro. 

Outro amigo, filósofo de padaria, tem uma tese/profecia tenebrosa sobre o uso sem critério dos tecnobreguetes: Diz ele: 
– Num futuro próximo, as pessoas deixarão de ter memória. Para que lembrar, se tudo caberá num HD externo? 
É. Faz bastante sentido a tese do meu amigo. Aliás, há tempos não o vejo, o… o… Como é mesmo o nome dele, gente? 

Aníbal, não. Átila, não… É um nome assim, meio histórico… Desculpem aí, vou ter que espiar na agenda do meu celular.  
 

Zeca Baleiro 
Disponível em https://istoe.com.br/133775_GPS/ 

 

 

1. No texto de Zeca Baleiro, percebe-se um conflito comum nos 
dias de hoje na vida de todas as pessoas com relação ao uso 
das novas tecnologias. Este conflito consiste em 
 

A) curiosidade de uso X dificuldade de uso. 
B) exagero de uso X necessidade de uso. 
C) facilidade de uso X vergonha de uso. 
D) descuido no uso X perigo no uso. 
 

 

2. Com relação à colocação pronominal, no período “...sem 
questioná-la, e sem que eu também pudesse fazê-lo”, os 
pronomes “la” e “lo” estão ocupando que posição e por qual 
motivo? 
 

A) Enclítica, devido aos verbos conjugados no infinitivo. 
B) Enclítica, devido aos verbos conjugados no presente. 
C) Proclítica, por serem atraídos pelos verbos que os antecedem. 
D) Mesoclítica, porque os verbos estão no futuro do presente. 

 

3. A oração “Não vou discutir com a tecnologia” foi construída a 
partir da voz verbal denominada 
 

A) voz passiva sintética. 
B) voz passiva analítica. 
C) voz ativa sintética. 
D) voz ativa. 

 

 

4. No período “Embora eu não soubesse exatamente qual o 
trajeto a seguir, sabia que aquele caminho que ele fazia era 
estupidamente mais longo e complexo”, a conjunção 
destacada está ligando duas orações, estabelecendo entre 
elas o sentido de 
 

A) consequência. 
B) concessão. 
C) proporção. 
D) condição. 
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5. Em “Tenho um sobrinho, um pensador irreverente de 
botequim, que gosta de dizer o seguinte:...”, a partícula “que” 
está exercendo função gramatical de 

 

A) conjunção integrante. 
B) conjunção explicativa. 
C) pronome relativo. 
D) pronome interrogativo. 
 

 

6. “Conheço pessoas que, por comodidade, condicionamento ou 
deslumbramento com o novo mundo cibernético, não se 
deslocam mais à esquina para comprar pão...”. A crase foi 
empregada na frase por 
 

A) exigência do verbo “deslocar” e do substantivo seguinte. 
B) exigência do substantivo feminino “esquina”. 
C) tratar-se de uma locução adverbial feminina. 
D) tratar-se de locução conjuntiva feminina. 
 

 

TEXTO II 
 

 
 
 

7. Sobre a última frase dita pelo Flecha, é correto afirmar que 
 

A) o termo “típica” é um elogio do Flecha à pergunta feita pela 
Shirlei. 

B) a frase confirma que Flecha não é machista, como ele afirmou 
no início. 

C) a frase mostra que Flecha concorda com o pensamento 
defendido pela Shirlei. 

D) o termo “típica” denuncia que Flecha, na verdade, faz sim 
diferença entre os sexos. 

 

 

8. Em “Flecha, você é machista?”, a vírgula foi empregada por 
qual razão? 
 

A) Para isolar o aposto. 
B) Para isolar o vocativo. 
C) Para isolar o adjunto adverbial deslocado. 
D) Para separar orações coordenadas assindéticas. 
 

 

9. Em “Aliás, típica”, a palavra “aliás” recebe acento porque 
 

A) é uma palavra oxítona terminada em A(s).  
B) é uma palavra oxítona terminada em S. 
C) toda palavra proparoxítona recebe acento. 
D) é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. 
 

10. O termo “aliás”, dito pelo personagem Flecha na frase “Aliás, 
típica”, exerce função gramatical de 
 

A) substantivo. 
B) conjunção. 
C) advérbio. 
D) adjetivo. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

11. A Internet trabalha com diversos protocolos, que são um 
conjunto de normas que permite que máquinas conectadas à 
Internet possam se comunicar com outras também conectadas 
à rede. Com isso, os usuários conseguem enviar e receber 
mensagens, acessar arquivos e domínios na web. Assinale a 
alternativa correta sobre os protocolos utilizados na Internet. 
 

A) SMTP é o protocolo utilizado para recebimento de e-mails. 
B) HTTP é o protocolo utilizado por padrão para transporte de 

arquivos na rede. 
C) FTP é o protocolo utilizado para navegação entre as páginas 

da Web. 
D) POP3 é o protocolo utilizado para recebimento de e-mails. 

 

 

12. O pacote de aplicativos Office, da Microsoft, oferece uma série 
de programas para uso em casa e escritórios que são 
específicos para tarefas como edição de textos, 
gerenciamento de planilhas e apresentações de slides. Sobre 
esses programas, assinale a alternativa correta. 
 

A) No Word as fórmulas podem ser utilizadas para automatizar 
cálculos, podendo ser utilizadas também em tabelas, como 
acontece no Excel. 

B) No Excel, os endereços absolutos utilizam o símbolo “#” junto 
às referências de coluna e linha. 

C) Uma apresentação do PowerPoint pode ser iniciada 
pressionando-se a tecla “F4”. 

D) O número máximo de linhas, por padrão, em uma planilha do 
Excel 2013 são 500 (quinhentas), podendo ainda serem 
incluídas mais 500 (quinhentas) pelo usuário. 

 

 

13. Os Webmails são clientes de e-mail que se utilizam da própria 
Web para ser utilizados, sem que seja necessária a instalação 
de programa cliente em seu dispositivo. Empresas como 
Google e Microsoft possuem seus próprios Webmails: Gmail e 
Outlook. Ambos podem ser acessados através da Web. Sobre 
as características e funcionamento dos webmails, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) O tamanho máximo total para anexos combinados no Gmail é 

de 25Mb. 

B) No Outlook, o número máximo de pastas que podem ser 

criadas é de 20 (vinte). 

C) Os filtros, tanto no Gmail quanto no Outlook, são utilizados 

para bloquear mensagens com anexo. 

D) A pasta “Lixo Eletrônico”, no Gmail, armazena os e-mails 

apagados pelo usuário. 
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14. As memórias utilizadas em um sistema de computador se 
dividem em principal e secundária. Principal são memórias que 
trabalham internamente e as secundárias atuam como 
dispositivos externos à UCP. A respeito das memórias e de 
seu funcionamento, assinale a alternativa correta. 
 

A) Memórias RAM e ROM têm funcionamento igual, pois os 
dados armazenados por elas podem ser acessados 
permanentemente pela UCP. 

B) Um disco do tipo SSD tem o funcionamento análogo ao das 
memórias do tipo RAM no que concerne ao armazenamento 
de informações. 

C) Os dados contidos em um disco rígido, HD, são transportados 
para a memória ROM quando em execução pelo sistema 
operacional. 

D) A memória RAM é volátil, armazenando dados somente 
durante o funcionamento do computador ou dispositivo no qual 
está instalada. 

 

 

15. Com os programas de navegação na Web, os navegadores, é 
possível visitar as páginas eletrônicas existentes na rede. 
Cada página visitada é identificada por uma URL, endereço da 
página, que deve ser digitado na barra de endereços do 
navegador. Assinale a alternativa que indica corretamente o 
protocolo utilizado pelos navegadores para acessar uma 
página eletrônica da Web. 
 

A) FTP 
B) HTML 
C) HTTP 
D) POP3 
 

 

16. São periféricos de um computador os dispositivos externos 
que são conectados ao desktop ou ao notebook, que têm a 
função de atribuir dados de entrada ou de saída. Tomando por 
referência noções sobre esse assunto, analise as afirmações 
a seguir e atribua “V”, se verdadeiras, ou “F”, se falsas:  
 

(     ) Mouses sem fio são periféricos de entrada. 

(     )  Joystick, HD Externo e Impressora são periféricos de 
saída. 

(     )  Scanner, teclados e caixas de som são periféricos de 
entrada. 

(     )  Joysticks e canetas ópticas são periféricos de 
entrada. 

 

A sequência correta obtida, no sentido de cima para baixo, é 
 

A) F, V, F, V. 
B) V, F, F, V. 
C) V, V, F, F. 
D) F, V, V, F. 

 
  
 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

17. Na tabela abaixo, os números estão organizados em 
sequência lógica: 

 

0, 50, 500, 50, 100, 450, 100, 150, 400, 150, ..., ... 

 

A soma entre os dois próximos números da sequência acima 
é 

 

A) 600. 
B) 450. 
C) 550. 
D) 500. 

 

 

18. Uma apresentação musical foi realizada em um espaço com 
as seguintes dimensões: 250 m por 43,2 m. Para cada 4 m2 

havia, em média, 14 pessoas. Quantas pessoas havia nessa 
apresentação? 
 

A) 15.120. 
B) 37.800. 
C) 42.008. 
D) 10.800. 

 

 

19. Em um terreno retangular medindo 25 m por 14 m foi 
construída uma casa que ocupou 70% da área do terreno. Da 
área restante, foi utilizado 15% para fazer uma horta. Qual a 
área do terreno, em m2

, utilizada para a horta? 
 

A) 15,75. 
B) 24,50. 
C) 21,20. 
D) 25,00. 

 

 

20. Uma pessoa deixou de pagar seu cartão de crédito no valor de 
R$ 500,00 na data de vencimento. A dívida dessa pessoa será 
paga no regime de juros compostos a uma taxa de 12% ao 
mês. Após três meses, qual será o valor da dívida? 
 

A) R$ 720,00. 
B) R$ 620,00. 
C) R$ 672,00. 
D) R$ 702,46. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. É correto afirmar que um veículo diagnosticado para a troca do 
protetor de cárter 

 

A) perdeu certamente todo o óleo que lubrificava o motor. 
B) não precisará sofrer intervenção na caixa de câmbio. 
C) deve passar por uma retífica completa do motor. 
D) vai precisar realizar também a troca do radiador. 

 

 

22. Em uma conversa de bar, João de Deus, motorista de ônibus, 
comentou com Maria da Luz que havia colidido com um 
motoboy por não o ter visto nos retrovisores. Nesse caso, é 
correto afirmar que 

 

A) João de Deus errou por estar trafegando sem a presença de 
retrovisores no interior do ônibus. 

B) o motoboy deveria ter buzinado para marcar presença na faixa, 
o que evitaria o acidente.  

C) tal situação, no trânsito, está relacionada com a existência dos 
“pontos cegos”. 

D) a causa desse acidente é o desrespeito das normas de trânsito 
por João de Deus e pelo motoboy, pois não teriam colidido se 
estivessem trafegando em velocidade compatível com a via. 

 
 

23. Assinale a alternativa que trata do comportamento correto do 
motorista perante uma situação de hidroplanagem.  

 

A) Reduzir gradativamente as marchas sem movimentos 
agressivos no volante.  

B) Virar bruscamente a direção para fazer com que o veículo “saia 
de frente”. 

C) Acelerar rapidamente para permitir que o veículo “saia de 
traseira”. 

D) Puxar o freio de mão simultaneamente com a frenagem 
máxima. 

 

 

24. Sobre o respeito ao meio ambiente, analise as afirmativas a 
seguir: 

 

I. O respeito ao meio ambiente pelos motoristas não é 
meramente simbólico, indo além de apenas evitar colidir com 
árvores ou animais. 

II. O congestionamento no trânsito impacta significativamente na 
qualidade de vida das pessoas e na preservação do meio 
ambiente, daí porque, por exemplo, são implementados 
rodízios de veículos nas grandes cidades. 

III. O respeito ao meio ambiente é uma necessidade urgente e 
atual da humanidade, estando voltado para a preservação das 
espécies independentemente do que já ocorreu no passado e 
sem a preocupação com o que ocorrerá com as gerações 
futuras. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) em I, II e III. 
B) apenas em I. 
C) apenas em II e III. 
D) apenas em I e II. 
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25. Assinale a alternativa que indica corretamente a principal 
informação extraída do tacômetro de um veículo. 

 

A) registro das rotações por minuto (rpm) do motor 
B) registro da quilometragem percorrida desde a fabricação 
C) registro da temperatura do motor 
D) registro do nível do fluido dos freios 
 

 

26. Após perceber que havia passado por diversos pregos na 
pista, Francisco de Assis parou o veículo e viu que o pneu 
traseiro se encontrava furado. Ao efetuar a troca do pneu, o 
referido motorista viu a seguinte informação: “195/55 R16”. 
Nesse cenário, é correto afirmar que 

 

A) o pneu furado está em uma roda de aro 19. 
B) a referência 55 está relacionada com o índice de carga do 

pneu. 
C) o pneu furado pode ser substituído por um pneu sobressalente 

com aro 16. 
D) a referência 195 significa que o pneu suporta até a velocidade 

máxima de 195 km/h. 
 

 

27. Sobre a ética profissional, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. No ambiente de trabalho, as normas éticas nascem de forma 
voluntária porque são fruto da própria ética de cada 
trabalhador, daí porque podem ser “boas” ou “ruins”. 

II. É possível que o trabalhador se comporte, em determinada 
situação, de forma antiética, porém dentro da lei. 

III. O respeito ao superior hierárquico é um exemplo de atitude 
ética no ambiente de trabalho. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III. 
 

 

28. Em uma rodovia de pista simples sem sinalização 
regulamentadora, o motoboy Antônio Piquet foi parado pela 
Polícia Rodoviária por estar pilotando sua moto com capacete, 
mas sem viseira e óculos protetores. Nesse caso, é correto 
afirmar que 

 

A) a abordagem policial não tinha justificativa, pois o motoboy 
estava de capacete. 

B) a conduta do motoboy não está de acordo com o Código de 
Trânsito Brasileiro. 

C) se o motoboy estivesse com velocidade superior a 60 km/h 
(sessenta quilômetros por hora), também deveria levar uma 
multa por excesso de velocidade. 

D) se o motoboy estivesse com viseira e óculos protetores, mas 
sem capacete, não teria violado o Código de Trânsito 
Brasileiro. 

 
 

 

29. Sobre o convívio social no trânsito, analise as afirmativas a 
seguir: 

 

I. No trânsito, o valor da vida é escalonado, razão pela qual, em 
situações de emergência, o socorro se inicia, respectivamente, 
por idosos, mulheres e crianças. 

II. Não está preparado para respeitar pedestres o motorista que 
não segue fielmente os mandamentos de Deus. 

III. O convívio social no trânsito está condicionado à preservação 
da fauna e da flora, já que a lei da natureza é a primeira que 
deve ser seguida pelos motoristas. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 

 

 

30. Assinale a alternativa que contém prática adequada para evitar 
acidentes de trânsito.  

 

A) Trocar as palhetas do limpador de pára-brisa, quando 
ressecadas.  

B) Denunciar à autoridade competente o cometimento de 
infrações de trânsito por pedestres e ciclistas. 

C) Reduzir abruptamente a velocidade quando avistar uma blitz 
da Polícia Rodoviária. 

D) Acelerar quando o motorista ao lado está executando 
ultrapassagem. 

 

 

31. Sobre a direção defensiva, assinale a afirmativa incorreta. 
 

A) Ao fazer a ultrapassagem, o motorista deve verificar a 
velocidade do automóvel que será ultrapassado e o espaço 
disponível para a ultrapassagem. Deve, ainda, verificar se o 
veículo à frente está favorecendo a ultrapassagem e sinalizar 
identificando a sua intenção. 

B) A direção defensiva está relacionada com os riscos e os 
perigos a que estamos sujeitos no trânsito.  

C) Não é possível exigir a direção defensiva de todos os 
motoristas, já que a maioria dos acidentes acontece por acaso 
ou por obra do destino.  

D) A direção defensiva recomenda jamais desligar o motor em 
declives. 

 

 

32. Sabe-se que os veículos são fabricados a partir da junção de 
peças pequenas e simples e de peças grandes e complexas, 
as quais compõem os diversos sistemas que permitem o 
funcionamento do motor. Especificamente quanto aos fusíveis, 
é correto afirmar que eles são, 

 

A) excepcionalmente, componentes do sistema de arrefecimento. 
B) excepcionalmente, componentes do sistema de rodagem. 
C) em regra, componentes do sistema de ignição. 
D) em regra, componentes do sistema elétrico. 
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33. Sobre os primeiros socorros e os cuidados gerais ao volante, 
analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Na falta de triângulo de segurança, o motorista pode sinalizar 
o local do acidente com outros objetos, desde que não ponha 
em risco a vida de terceiros. 

II. A atenção no volante tem por premissa a chamada tensão 
passiva, que determina que o motorista nunca deve relaxar se 
o veículo estiver parado. 

III. Em rodovias com baixa iluminação pública, recomenda-se que 
o motorista use óculos com lentes de proteção UV. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 
 

 

34. Determinado motorista avistou de longe uma placa vermelha 
em formato octogonal. Por estar com problema de visão, ele 
não conseguiu enxergar qual era o símbolo ou palavra que 
estavam contidos na placa. Nesse caso, é correto afirmar que  

 

A) a placa está indicando “em obras” ou “pare”. 
B) não se trata de uma placa de “proibido ultrapassar”.  
C) a placa está indicando “pare” ou “dê a preferência”. 
D) trata-se de uma placa “proibido parar e estacionar”. 
 

 

35. Assinale a única alternativa que não trata de competência do 
CONTRAN 

 

A) criar Câmaras Temáticas 
B) estabelecer as diretrizes do regimento das JARI 
C) estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o 

funcionamento dos CETRAN e CONTRANDIFE 
D) dirimir todos os conflitos sobre circunscrição e competência de 

trânsito no âmbito no âmbito da União, dos Estados e dos 
Municípios 

 

 

36. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é correto 
afirmar que compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - 
CETRAN 

 

A) organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de 
Habilitação - RENACH. 

B) administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e 
à educação de trânsito. 

C) estimular e orientar a execução de campanhas educativas de 
trânsito.  

D) elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as normas e 
requisitos de segurança veicular para fabricação e montagem 
de veículos, consoante sua destinação. 

 
 
 
 
 

37. Com base no Código de Trânsito Brasileiro, analise as 
afirmativas a seguir: 

 

I. MOTOR-CASA é o veículo automotor cuja carroçaria seja 
fechada e destinada a alojamento, escritório, comércio ou 
finalidades análogas. 

II. A sigla RENAVAM significa Registro Nacional de Veículos 
Automotores. 

III. O transportador e o embarcador são solidariamente 
responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto 
total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto 
for superior ao limite legal. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III. 

 

 

38. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é correto 
afirmar que o recurso contra a imposição de multa 

 

A) deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias após o 
recolhimento do seu valor.  

B) poderá ser interposto a qualquer momento antes do 
recolhimento do seu valor. 

C) poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do 
seu valor. 

D) deverá ser interposto no prazo previsto em lei, após a 
efetivação do depósito recursal. 

 

 

39. Assinale a alternativa que contempla uma infração média no 
Código de Trânsito Brasileiro. 

 

A) deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de 
trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes 

B) ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível 
C) transitar pela contramão de direção em vias com sinalização 

de regulamentação de sentido único de circulação 
D) dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à 

segurança 

 

 

40. Assinale a alternativa que contempla uma infração leve no 
Código de Trânsito Brasileiro. 

 

A) deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de 
habilitação do condutor 

B) usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou 
veículos, água ou detritos 

C) atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias 
D) deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à 

segurança de veículo e pedestres, tanto no leito da via 
terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente 
 

 
 

 
 


