
CADERNO DE PROVA
NM001 – NÍVEL MÉDIO

ORIENTADOR DE TRÂNSITO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:
1. Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, dispostas da seguinte 

forma:

a) De 01 a 05 – Língua Portuguesa;

b) De 06 a 10 – Noções de Informática;

c)	De	11	a	20	–	História	e	Geografia	do	Acre;

d)	De	21	a	40	–	Conhecimentos	Específicos.

2.	Verifique	se	a	quantidade	e	a	ordem	das	questões	do	seu	Caderno	de	Prova	estão	de	acordo	
com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente 
qualquer	 divergência,	 comunique	 imediatamente	 ao	 fiscal	 de	 sala	 para	 que	 ele	 tome	 as	
providências	cabíveis.

3.	Para	 cada	 uma	das	 questões	 objetivas,	 são	 apresentadas	 5	 (cinco)	 opções	 de	 resposta.	
Apenas	uma	opção	responde	corretamente	à	questão.

4. O tempo disponível para esta prova é de 3 (três) horas.

5. Reserve os 30 (trinta) minutos finais	para	marcar	o	seu	Cartão	de	Respostas.	Os	rascunhos	
e as marcações assinaladas no Caderno de Prova não	serão	considerados	na	avaliação.

6.	Quando	terminar,	chame	o	fiscal	de	sala,	entregue	este	Caderno	de	Provas	e	o	Cartão	de	
Respostas, devidamente preenchido e assinado.

7.	O	candidato	poderá	retirar-se	do	local	da	aplicação,	levando	consigo	o	caderno	de	provas,	
somente a partir dos últimos 60 (sessenta) minutos	do	tempo	destinado	à	realização	da	
Prova Objetiva.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

O fragmento de texto a seguir refere-se às questões 01, 
02 e 03. 

“Você entra no bate-papo, conversa, troca e-mail, faz 
amizade. Passa horas navegando com um bando de 
estranhos. E nunca mais sabe ao certo com quem está 
falando. O anonimato pode ser uma das vantagens de 
rede, mas também uma armadilha. [...]” 

(Viviane Zandonadi. Folha São Paulo. 04/08/1999) 

Questão 01 
O fragmento de texto refere-se 
(A) ao resumo da segurança total a todos os usuários das 

redes sociais. 
(B) à identificação indubitável e precisa, nas redes sociais. 
(C) à situação inexistente na sociedade virtual. 
(D) a algumas ações virtuais e a necessidade da atenção 

quanto ao uso das redes sociais. 
(E) a impossibilidade de armadilhas acontecerem em redes 

sociais. 

Questão 02 
“O anonimato pode ser uma das vantagens de rede,  
mas também uma armadilha.” 
No fragmento acima, a expressão em destaque estabelece 
relação de sentido de 
(A) adição. 
(B) escolha. 
(C) justificativa. 
(D) oposição. 
(E) conclusão. 

Questão 03 
“Passa horas navegando com um bando de estranhos.” 

Assinale a opção que indica a variação linguística e a 
linguagem presentes no fragmento acima. 
(A) Linguagem culta, com presença de reconhecimento 

geográfico. 
(B) Linguagem coloquial, com reconhecimento histórico. 
(C) Linguagem culta, com reconhecimento histórico em 

seu emprego. 
(D) Processo de linguagem sem dinamismo, com 

reconhecimento histórico e geográfico. 
(E) Linguagem culta, com reconhecimento sociocultural. 

Questão 04 
Analise a peça publicitária a seguir. 

 
(https://www.anf.org.br/paraiba-criado-plano 

de-acao-para-aplicar-protocolo-de-feminicidio/) 

A respeito das linguagens apresentadas na peça 
publicitária, assinale a afirmativa correta. 
(A) A linguagem verbal utiliza, exclusivamente, signos 

visuais. 
(B) O rosto feminino da peça publicitária é um exemplo de 

linguagem verbal. 
(C) “O SILÊNCIO ACABOU” é um exemplo de linguagem não 

verbal. 
(D) A linguagem não verbal é expressa por meio de 

palavras escritas. 
(E) A peça publicitária é composta por elementos da 

linguagem verbal e não verbal. 

Questão 05 
Analise a charge a seguir. 

 
Assinale a opção que indica a figura de linguagem 
empregada na charge. 
(A) Prosopopeia 
(B) Antítese 
(C) Pleonasmo 
(D) Catacrese 
(E) Ironia 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Questão 06 
Atualmente, na configuração dos microcomputadores e 
notebooks, um novo dispositivo de armazenamento vem 
substituindo gradativamente os discos rígidos tradicionais 
com vantagens, desvantagens e características listadas a 
seguir: 
I. alcança velocidades entre 200MB/s a 500MB/s, que 

garantem maior eficiência para iniciar um sistema 
operacional ou abrir programas e arquivos, em 
comparação ao HD convencional; 

II. o funcionamento silencioso deste novo dispositivo não 
emprega partes mecânicas, pois é eletrônico e utiliza o 
acesso às memórias flash e, devido a isso, não é 
possível escutar som vindo dele; 

III. a maioria dos dispositivos comercializados possui 
capacidades nas faixas de 240 e 480 GB, embora já 
existam opções com alguns TBytes, mas com preço 
tendendo a ser inacessível para muitas pessoas e, 
mesmo sendo vendido com espaços de 
armazenamento menor do que um HD convencional, é 
um dispositivo com preço mais caro. 

O dispositivo citado é conhecido pela sigla 
(A) Touchscreen. 
(B) Blu-ray. 
(C) SSD. 
(D) Isostick. 
(E) Onedrive. 

Questão 07 
Os pacotes MS Office 2019 BR e Libre Office 7.1.4.2  
(64 bits), em português, disponibilizam um recurso que 
possibilita adicionar um toque artístico ao documento, 
usando uma caixa de texto. 
Neste contexto, as figuras a seguir foram geradas por meio 
desse recurso, no Word 2019 BR e no Writer da suíte 
LibreOffice. 

Word 2019 BR Writer LibreOffice 

  
Esse recurso é conhecido no Word 2019 BR e no Writer 
LibreOffice, respectivamente, pelas seguintes denominações: 
(A) DrawArt e Fontwork. 
(B) DrawArt e Librework. 
(C) WordArt e Officework. 
(D) WordArt e Librework. 
(E) WordArt e Fontwork. 

Questão 08 
A planilha a seguir foi elaborada no software Calc, da suíte 
LibreOffice 7.1.4.2 (64 bits), em português, tendo sido 
realizados os seguintes procedimentos: 
I. em E10, foi inserida a expressão =SOMA(A8;E8); 
II. em E12, foi inserida uma expressão que determina a 

média aritmética entre todos os números mostrados 
nas células A8, B8, C8, D8 e E8; 

III. em E14, foi inserida uma expressão que usa a função 
MAIOR para determinar o maior número entre todos 
nas células A8, B8, C8, D8 e E8. 

 
Se a célula A8 tiver seu conteúdo alterado para 22, as 
expressões inseridas em E12 e E14 e os valores mostrados 
nas células E10, E12 e E14 serão, respectivamente, 
(A) =MÉDIA(A8:E8), =MAIOR(A8:E8;1), 35, 14 e 22. 
(B) =MÉDIA(A8:E8), =MAIOR(A8:E8;1), 20, 11 e 17. 
(C) =MÉDIA(A8:E8),  =MAIOR(A8:E8), 35, 14 e 22. 
(D) =MED(A8:E8), =MAIOR(A8:E8;1), 20, 11 e 17. 
(E) =MED(A8:E8), =MAIOR(A8:E8), 35, 14 e 22. 

Questão 09 
No que diz respeito aos conceitos básicos de segurança da 
informação, em redes e na Internet e, tendo por foco os 
indicadores de conexão segura, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) Conexão segura é a que deve ser utilizada quando 

dados sensíveis são transmitidos, geralmente, para 
acesso a sites de Internet Banking e de comércio 
eletrônico, com destaque para o provimento de 
autenticação, integridade e confidencialidade, como 
requisitos de segurança. 

(   ) O endereço do site que começa com https:// ou 
http://www indica que a conexão é segura.  

(   ) O desenho de um “cadeado fechado” é mostrado na 
barra de endereços do browser, ressaltando que, ao 
clicar sobre ele, detalhes sobre a conexão e sobre o 
certificado digital em uso são exibidos; de modo geral, 
as cores branco, azul e verde indicam que o site usa 
conexão segura, ao passo que as cores amarela e 
vermelha indicam que pode haver algum tipo de 
problema relacionado ao certificado em uso. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, V e F. 
(B) V, F e V. 
(C) V, F e F. 
(D) F, V e F. 
(E) F, F e V. 
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Questão 10 
Computação na nuvem é uma tecnologia que permite 
acesso remoto a programas (softwares), arquivos 
(documentos, músicas, jogos, fotos, vídeos) e serviços por 
meio da Internet. Consiste na entrega de recursos de 
Tecnologia da Informação sob demanda, por meio da 
Internet, com definição de preço de pagamento e 
conforme o uso. Em vez de comprar, ter e manter 
Datacenters e servidores físicos pode-se acessar serviços 
de tecnologia, como capacidade computacional, 
armazenamento e bancos de dados, conforme a 
necessidade, usando um provedor de nuvem. 
Entre os tipos disponíveis, três são definidos a seguir: 
I. é o tipo correspondente ao mais alto nível de 

flexibilidade e controle sobre os recursos de Tecnologia 
da Informação; contém os componentes básicos da 
Tecnologia da Informação em nuvem, oferecendo 
acesso a recursos de rede, computadores, virtuais ou 
em hardware dedicado, e espaço de armazenamento 
de dados; é o tipo de computação mais semelhante aos 
recursos de Tecnologia da Informação já conhecidos 
por vários departamentos e desenvolvedores. 

II. é o tipo que dispensa gerenciar a infraestrutura 
subjacente, geralmente hardware e sistemas 
operacionais, podendo-se manter o foco na 
implantação e no gerenciamento de aplicativos; em 
consequência, ocorre aumento da eficiência, pois não 
há necessidade de se preocupar com a aquisição de 
recursos, planejamento de capacidade, manutenção de 
software, correções ou qualquer outro tipo de trabalho 
genérico repetitivo necessário para a execução dos 
aplicativos. 

III. é o tipo que oferece um produto completo, executado 
e gerenciado pelo provedor de serviços; na maioria dos 
casos, o foco está nos aplicativos de usuários finais, 
como e-mail baseado na web; é um produto completo, 
executado e gerenciado pelo provedor de serviços; 
neste tipo, não é preciso pensar na manutenção dos 
serviços ou no gerenciamento da infraestrutura 
subjacente. 

Os tipos descritos são conhecidos, respectivamente, pelas 
siglas 
(A) SaaS, PaaS e IaaS. 
(B) SaaS, IaaS e PaaS. 
(C) PaaS, IaaS e SaaS. 
(D) IaaS, PaaS e SaaS. 
(E) IaaS, SaaS e PaaS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE 

Questão 11 
“No final do século XIX, a região que hoje conhecemos 
como estado do Acre passou por momentos de muita 
instabilidade. Três países tinham interesse no território: 
Brasil, Bolívia e Peru. O embate entre os três passou para o 
campo de batalha e gerou um conflito que durou 
aproximadamente quatro anos.” 

(Antonio Gasparetto Junior. Revolução Acreana. 
In: https://www.infoescola.com/historia/revolucao-acreana/) 

A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e  
F para a falsa. 
(   ) Em 1903, o Barão de Rio Branco e o governo boliviano 

assinaram o Tratado de Petrópolis, que colocou fim  
à Revolução Acreana. 

(   ) Em 1909, o Brasil e a Bolívia assinam o Tratado do Rio 
de Janeiro e resolvem o problema de litígio sobre o 
Acre. 

(   ) Para ceder a região acreana à Bolívia, o Brasil abriu 
mão de parte do território do Acre e pagou dois 
milhões de libras esterlinas. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, V e F. 
(B) V, F e F. 
(C) V, F e V. 
(D) F, F e V. 
(E) F, V e F. 

Questão 12 
“Em 1975, aos 31 anos, Chico Mendes deu início a sua 
atuação como sindicalista e ativista em defesa da Floresta 
Amazônica.” 

(https://exame.com/brasil/a-resistencia-dos- 
seringueiros-conheca-a-historia-de-chico-mendes/) 

A respeito dos conflitos acerca da preservação da floresta 
amazônica e o papel de Chico Mendes neste contexto, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. A política implantada pelo regime militar na Amazônia, 

para retomada econômica promoveu o uso sustentável 
dos recursos, buscando a revitalização do ciclo da 
borracha. 

II. Chico Mendes foi o maior símbolo brasileiro da luta 
pela preservação da floresta Amazônica, assassinado 
em 1988 a mando de um fazendeiro. 

III. A morte de Chico Mendes evidenciou a urgência da 
exploração irrestrita da floresta Amazônica, devido ao 
seu potencial para o agronegócio. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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Questão 13 
A respeito do estado do Acre, assinale V para a afirmativa 
verdadeira e F para a falsa. 
(   ) Até o início do século XX, o Acre pertencia ao Peru, que 

disputava a posse da terra com a Bolívia. 
(   ) A cidade de Rio Branco foi criada a partir do núcleo 

Empresa, que se tornou vila e sede do Departamento 
do Alto Acre. 

(   ) Em 1985, Chico Mendes inventou o “empate”, uma 
forma de protesto pacífico para evitar o desmatamento 
da floresta. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, F e V. 
(B) V, V e F. 
(C) F, V e F. 
(D) F, V e V. 
(E) F, F e V. 

Questão 14 
“Todos os povos passaram por esse processo de 
escravidão. O Hunikuin, por ser o povo mais antigo, foi um 
dos primeiros a enfrentar os seringueiros, que se 
apropriavam das terras, expulsavam os índios e 
escravizavam aqueles que ficavam, obrigando-os a 
consumir apenas o que era vendido no barracão do 
seringal.” 

(https://agencia.ac.gov.br/escravidao- 
indigena-durou-cem-anos-no-acre/ ) 

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 
I. No estado do Acre, os indígenas viveram cerca de 100 

anos de escravidão. 
II. As correrias eram ações organizadas pelos seringueiros 

como forma de estreitamento das relações sociais com 
os indígenas. 

III. No período de ascensão da borracha, o governo 
promoveu políticas de valorização da cultura, dos 
costumes e da cidadania dos índios. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 15 
“No Acre, as mulheres foram sempre excluídas e 
silenciadas, desde o nascimento do território, e foi grande 
a dificuldade para começarem a publicar. Elas começaram 
escrevendo em jornais, como o Jornal Talismã, que 
circulava em 1913, em Xapuri, sendo um jornal católico 
feito só por mulheres. Elas escreviam receitas, preces, 
cartas, poemas e contos nos jornais, do mesmo modo 
como aconteceu nas outras cidades brasileiras, com 
destaque para Rio de Janeiro e São Paulo. A primeira 
mulher a publicar um romance no Acre foi Florentina 
Esteves, nos anos 1990, denominado O Empate, enquanto 
os homens começaram a publicar em 1942, com um livro 
de contos. As mulheres apenas tiveram a autonomia para 
fazer o mesmo já na década final do século XX, mostrando 
as dificuldades de ser mulher independente e escritora, em 
terras de Coronel de Barranco.” 

(Margarete Prado. Escritoras do Acre. 
In: https://www.euleiobrasil.com.br/escritoras-do-acre-parte-1/) 

Com base no fragmento de texto acima, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O termo “Coronel de Barranco” faz referência ao 

coronelismo acreano e evidencia o machismo 
predominante na cultura do estado do Acre até o final 
do século XX. 

II. Na primeira metade do século XX, as mulheres 
acreanas tiveram grande participação na formação da 
literatura regional. 

III. No Acre, o empoderamento feminino na literatura teve 
seu ápice em 1913, com a circulação do Jornal Talismã, 
que era formado apenas por mulheres. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente a afirmativa I e II estiverem corretas. 
(E) se somente a afirmativa II e III estiverem corretas. 

Questão 16 
“O Estado do Acre tem, aproximadamente, 154 mil km2, 
representando 1,8% da área total brasileira, com a vocação 
para as atividades florestais. Situado na Amazônia Legal, a 
vegetação natural encontrada é formada por floresta 
tropical aberta e floresta tropical densa.” 
(ACRE. Governo do Estado do Acre. Programa Estadual de Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Estado do Acre. Zoneamento ecológico-
econômico: indicativos para a gestão territorial do Acre - documento 
final. Rio Branco: SECTMA, 2000. V. 3) 

Nesse contexto, assinale a opção que apresenta as 
atividades econômicas mais significativas para o Estado do 
Acre. 
(A) Exploração da borracha e da madeira. 
(B) Exploração da pesca e da aquicultura. 
(C) Exploração da borracha e de minério. 
(D) Exploração da pesca e de minério. 
(E) Exploração da borracha e da aquicultura. 
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Questão 13 
A respeito do estado do Acre, assinale V para a afirmativa 
verdadeira e F para a falsa. 
(   ) Até o início do século XX, o Acre pertencia ao Peru, que 

disputava a posse da terra com a Bolívia. 
(   ) A cidade de Rio Branco foi criada a partir do núcleo 

Empresa, que se tornou vila e sede do Departamento 
do Alto Acre. 

(   ) Em 1985, Chico Mendes inventou o “empate”, uma 
forma de protesto pacífico para evitar o desmatamento 
da floresta. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, F e V. 
(B) V, V e F. 
(C) F, V e F. 
(D) F, V e V. 
(E) F, F e V. 

Questão 14 
“Todos os povos passaram por esse processo de 
escravidão. O Hunikuin, por ser o povo mais antigo, foi um 
dos primeiros a enfrentar os seringueiros, que se 
apropriavam das terras, expulsavam os índios e 
escravizavam aqueles que ficavam, obrigando-os a 
consumir apenas o que era vendido no barracão do 
seringal.” 

(https://agencia.ac.gov.br/escravidao- 
indigena-durou-cem-anos-no-acre/ ) 

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 
I. No estado do Acre, os indígenas viveram cerca de 100 

anos de escravidão. 
II. As correrias eram ações organizadas pelos seringueiros 

como forma de estreitamento das relações sociais com 
os indígenas. 

III. No período de ascensão da borracha, o governo 
promoveu políticas de valorização da cultura, dos 
costumes e da cidadania dos índios. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 15 
“No Acre, as mulheres foram sempre excluídas e 
silenciadas, desde o nascimento do território, e foi grande 
a dificuldade para começarem a publicar. Elas começaram 
escrevendo em jornais, como o Jornal Talismã, que 
circulava em 1913, em Xapuri, sendo um jornal católico 
feito só por mulheres. Elas escreviam receitas, preces, 
cartas, poemas e contos nos jornais, do mesmo modo 
como aconteceu nas outras cidades brasileiras, com 
destaque para Rio de Janeiro e São Paulo. A primeira 
mulher a publicar um romance no Acre foi Florentina 
Esteves, nos anos 1990, denominado O Empate, enquanto 
os homens começaram a publicar em 1942, com um livro 
de contos. As mulheres apenas tiveram a autonomia para 
fazer o mesmo já na década final do século XX, mostrando 
as dificuldades de ser mulher independente e escritora, em 
terras de Coronel de Barranco.” 

(Margarete Prado. Escritoras do Acre. 
In: https://www.euleiobrasil.com.br/escritoras-do-acre-parte-1/) 

Com base no fragmento de texto acima, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O termo “Coronel de Barranco” faz referência ao 

coronelismo acreano e evidencia o machismo 
predominante na cultura do estado do Acre até o final 
do século XX. 

II. Na primeira metade do século XX, as mulheres 
acreanas tiveram grande participação na formação da 
literatura regional. 

III. No Acre, o empoderamento feminino na literatura teve 
seu ápice em 1913, com a circulação do Jornal Talismã, 
que era formado apenas por mulheres. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente a afirmativa I e II estiverem corretas. 
(E) se somente a afirmativa II e III estiverem corretas. 

Questão 16 
“O Estado do Acre tem, aproximadamente, 154 mil km2, 
representando 1,8% da área total brasileira, com a vocação 
para as atividades florestais. Situado na Amazônia Legal, a 
vegetação natural encontrada é formada por floresta 
tropical aberta e floresta tropical densa.” 
(ACRE. Governo do Estado do Acre. Programa Estadual de Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Estado do Acre. Zoneamento ecológico-
econômico: indicativos para a gestão territorial do Acre - documento 
final. Rio Branco: SECTMA, 2000. V. 3) 

Nesse contexto, assinale a opção que apresenta as 
atividades econômicas mais significativas para o Estado do 
Acre. 
(A) Exploração da borracha e da madeira. 
(B) Exploração da pesca e da aquicultura. 
(C) Exploração da borracha e de minério. 
(D) Exploração da pesca e de minério. 
(E) Exploração da borracha e da aquicultura. 

Questão 17 
A população do Acre é composta por vários imigrantes.  
De acordo com as contagens realizadas desde 1940, o 
aumento da população acreana foi bastante significativo 
durante as últimas décadas, chegando a mais de 800 mil 
habitantes. 
Considerando a grande influência dos imigrantes e o 
processo de ocupação do espaço territorial, é correto 
afirmar que a população do Acre é composta 
principalmente de 
(A) imigrantes nordestinos, sulistas e gaúchos, ocupando 

atualmente dois principais centros urbanos, Rio Branco 
e Cruzeiro do Sul. 

(B) imigrantes nordestinos, sulistas e paulistas, ocupando 
atualmente dois principais centros urbanos, Rio Branco 
e Cruzeiro do Sul. 

(C) imigrantes nordestinos, candangos e paulistas, 
ocupando atualmente dois principais centros urbanos, 
Rio Branco e Cruzeiro do Sul. 

(D) imigrantes nortistas, candangos e paulistas, ocupando 
atualmente dois principais centros urbanos, Rio Branco 
e Sena Madureira. 

(E) imigrantes nortistas, sulistas e gaúchos, ocupando 
atualmente dois principais centros urbanos, Rio Branco 
e Brasileia. 

Questão 18 
Na maior parte da região Norte do Brasil, inclusive no 
Estado do Acre, durante o ano, são observadas massas de 
ar quentes e úmidas. Consequentemente, a oscilação de 
temperatura durante o dia, assim como a oscilação de 
temperatura média mensal entre os meses de verão e 
inverno são baixas. 
Portanto, seguindo essa característica de baixa oscilação 
de temperatura, o clima dessa região é classificado como 
(A) semiárido. 
(B) tropical. 
(C) equatorial. 
(D) árido. 
(E) subtropical. 

Questão 19 
“Os geoglifos são estruturas escavadas no solo, as quais 
formam figuras geométricas monumentais, como círculos, 
retângulos, losangos, hexágonos e octógonos. Esses 
registros arqueológicos são encontrados no Estado do Acre 
e podem revelar informações sobre a dinâmica e a forma 
de trabalho das populações pretéritas.” 
(Geoglifos: paisagens da Amazônia Ocidental / Denise Pahl Schaan, Alceu 
Ranzi, Antonia Damasceno Barbosa, organiza - dores. – Rio Branco: 
GKNORONHA, 2010.) 

Nesse contexto, é correto afirmar que os possíveis 
construtores dessas estruturas sejam formados por 
(A) grupos indígenas. 
(B) grupos portugueses. 
(C) grupos franceses. 
(D) aborígenes. 
(E) egípcios. 

Questão 20 
Espaços territoriais criados no Estado do Acre para a 
proteção dos meios de vida e da cultura das populações 
tradicionais, influenciados pelo amplo protagonismo do 
movimento dos seringueiros e instituídos no âmbito da 
política pública ambiental a partir de 1990, são 
caracterizados como 
(A) reservas extrativistas. 
(B) florestas. 
(C) corredores ecológicos. 
(D) fazendas extrativistas. 
(E) zonas de amortecimento. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21 
Considerando a Resolução nº 110, de 24 de fevereiro de 
2000, do Conselho Nacional de Trânsito, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do 

Distrito Federal estabelecerão prazos para renovação 
do Licenciamento Anual dos Veículos registrados sob 
sua circunscrição, de acordo com o algarismo final da 
placa de identificação. 

(   ) Os prazos de renovação previstos na Resolução serão 
fiscalizados pelas autoridades locais onde o veículo se 
encontrar. 

(   ) Os prazos estabelecidos para a renovação do 
licenciamento são variáveis de acordo com a 
conveniência da Administração Estadual. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, V e V. (B) F, F e V. 
(C) F, V e F. (D) V, F e V. 
(E) V, F e F.  

Questão 22 
Considerando a Resolução nº 432, de 23 de janeiro de 
2013, do CONTRAN, analise as afirmativas a seguir. 
I. É facultativa a realização do exame de alcoolemia para 

as vítimas fatais de acidentes de trânsito. 
II. A fiscalização do consumo, pelos condutores de 

veículos automotores, de bebidas alcoólicas e de outras 
substâncias psicoativas que determinem dependência 
deve ser procedimento operacional rotineiro dos 
órgãos de trânsito. 

III. No caso do teste de etilômetro, para preenchimento do 
campo “Valor Considerado” do auto de infração, deve-
se observar as margens de erro admissíveis, nos termos 
da “Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro”, 
conforme estabelecido no anexo da resolução. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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Questão 23 
A respeito do tema “Noções de Primeiros Socorros”, 
assinale a afirmativa correta. 
(A) A partir de certo ponto, somente profissionais de saúde 

especializados devem assumir o salvamento ou 
tratamento. 

(B) Se houver suspeitas de lesão na medula, a vítima deve 
ser deitada com as costas para baixo em linha reta. 

(C) Em casos de epilepsia, é recomendado colocar o dedo 
na boca da vítima com o objetivo de evitar que ela 
enrole a língua. 

(D) Para socorrer uma vítima de choque elétrico, deve-se 
identificar a origem da energia elétrica e tocar 
diretamente na vítima. 

(E) Em caso de acidente com motociclista, caso a vítima 
esteja inconsciente, a primeira ação recomendada é a 
retirada do capacete. 

Questão 24 
Considerando a Resolução CONTRAN nº 806, de 15 de 
dezembro de 2020, que estabelece a mensagem, os temas 
e o cronograma da Campanha Educativa de Trânsito de 
2021, a ser realizada nacionalmente, de janeiro a 
dezembro, estabeleceu temas e cronograma para a 
campanha educativa de trânsito. 
Considerando os temas estipulados de setembro a 
dezembro de 2021 e algumas de suas metas, assinale a 
afirmativa incorreta. 
(A) A Campanha Educativa de Trânsito de 2021 terá como 

mensagem “no trânsito sua responsabilidade salva 
vidas”, que deverá ser divulgada pelos órgãos e 
entidades do Sistema Nacional de Trânsito. 

(B) “Pedestres e ciclistas: o que pode e o que não pode!” 
Outubro/21 – Uso da Cadeirinha – Realizar campanha 
de educação sobre a utilização do celular quando 
estamos em movimento, quando nos papéis de 
pedestre e ciclista. 

(C) “Não deixe marcas que desculpas não apaguem”. 
Manutenção preventiva dos veículos. Novembro/21 – 
as campanhas devem levar a uma reflexão sobre como 
as lesões e sequelas psicológicas e sociais impactam a 
vida das vítimas e de seus familiares depois do 
acidente. 

(D) “Pedestres e ciclistas: ver e ser visto” – As campanhas 
educativas do mês de setembro/21 devem apontar 
para a importância de ver e ser visto no trânsito, com 
enfoque especial nos motociclistas, ciclistas e pedestres 
reforçando a necessidade do uso de equipamentos e 
vestimentas que os tornem mais visíveis. 

(E) “Os perigos do uso de substâncias psicoativas por 
condutores”. Manutenção preventiva dos veículos. – 
Dezembro/21 – Dicas e orientações de manutenção 
preventiva dos veículos a cada dois meses. 

Questão 25 
Considerando a Resolução nº 432, 23 de janeiro de 2013, 
do Conselho Nacional de Trânsito, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para falsa. 
(   ) O etilômetro deve ter seu modelo aprovado pelo 

INMETRO, ser aprovado na verificação metrológica 
inicial, eventual, em serviço e anual realizadas pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia – INMETRO ou por órgão da Rede Brasileira 
de Metrologia Legal e Qualidade – RBMLQ. 

(   ) Os sinais de alteração da capacidade psicomotora 
poderão ser verificados por constatação, pelo agente 
da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da 
capacidade psicomotora, nos termos do Anexo II da 
resolução, que deve ser confirmado por exame clínico, 
com laudo conclusivo e firmado por médico perito. 

(   ) No caso de infração regulamentada pela Resolução, o 
documento de habilitação será recolhido pelo agente, 
mediante recibo, e ficará sob custódia do órgão ou 
entidade de trânsito responsável pela autuação até que 
o condutor comprove que não está com a capacidade 
psicomotora alterada, conforme nela estipulada. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, F e V. 
(B) F, V e V. 
(C) F, V e F. 
(D) V, V e F. 
(E) V, F e V.  

Questão 26 
Considerando o tema “Noções de Primeiros Socorros”, 
assinale a afirmativa correta. 
(A) A avaliação e exame do estado geral de um acidentado 

de emergência clínica ou traumática são considerados 
importante etapa básica na prestação dos primeiros 
socorros. 

(B) A avaliação e exame do estado geral de um acidentado 
de emergência clínica ou traumática devem ser 
realizados após a avaliação do acidente e proteção do 
acidentado. 

(C) O exame do estado geral da vítima deve ser demorado 
e detalhista, de modo que sejam analisados o estado 
de consciência, a respiração e se há hemorragia. 

(D) Em casos de ocorrência de hemorragia, deve-se avaliar 
se o sangue que se perde é arterial ou venoso e tentar 
estancar o sangue por meio de compressas. 

(E) Se o acidentado estiver consciente, deve-se verificar se 
a vítima consegue movimentar os membros inferiores e 
superiores e estimulá-la a se movimentar para diminuir 
a dor provocada pelas lesões. 
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preventiva dos veículos a cada dois meses. 
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do Conselho Nacional de Trânsito, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para falsa. 
(   ) O etilômetro deve ter seu modelo aprovado pelo 

INMETRO, ser aprovado na verificação metrológica 
inicial, eventual, em serviço e anual realizadas pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia – INMETRO ou por órgão da Rede Brasileira 
de Metrologia Legal e Qualidade – RBMLQ. 

(   ) Os sinais de alteração da capacidade psicomotora 
poderão ser verificados por constatação, pelo agente 
da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da 
capacidade psicomotora, nos termos do Anexo II da 
resolução, que deve ser confirmado por exame clínico, 
com laudo conclusivo e firmado por médico perito. 

(   ) No caso de infração regulamentada pela Resolução, o 
documento de habilitação será recolhido pelo agente, 
mediante recibo, e ficará sob custódia do órgão ou 
entidade de trânsito responsável pela autuação até que 
o condutor comprove que não está com a capacidade 
psicomotora alterada, conforme nela estipulada. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, F e V. 
(B) F, V e V. 
(C) F, V e F. 
(D) V, V e F. 
(E) V, F e V.  

Questão 26 
Considerando o tema “Noções de Primeiros Socorros”, 
assinale a afirmativa correta. 
(A) A avaliação e exame do estado geral de um acidentado 

de emergência clínica ou traumática são considerados 
importante etapa básica na prestação dos primeiros 
socorros. 

(B) A avaliação e exame do estado geral de um acidentado 
de emergência clínica ou traumática devem ser 
realizados após a avaliação do acidente e proteção do 
acidentado. 

(C) O exame do estado geral da vítima deve ser demorado 
e detalhista, de modo que sejam analisados o estado 
de consciência, a respiração e se há hemorragia. 

(D) Em casos de ocorrência de hemorragia, deve-se avaliar 
se o sangue que se perde é arterial ou venoso e tentar 
estancar o sangue por meio de compressas. 

(E) Se o acidentado estiver consciente, deve-se verificar se 
a vítima consegue movimentar os membros inferiores e 
superiores e estimulá-la a se movimentar para diminuir 
a dor provocada pelas lesões. 

Questão 27 
A respeito do tema “Noções de Primeiros Socorros”, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Os minutos iniciais são cruciais para o salvamento de 

vítima de qualquer tipo de acidente. 
II. A correta imobilização vai evitar o agravamento da 

situação e definir o futuro da pessoa ferida. 
III. Chamar o socorro especializado deve ser uma das 

primeiras atitudes a se tomar em Primeiros Socorros. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 28 
No trânsito, os dois grandes motivos para que as pessoas 
se vejam empenhadas em aprender sobre primeiros 
socorros são os de ordem legal e o de ordem moral. 
Portanto, é dever de qualquer cidadão fazer a sua parte 
para salvar vidas. 
A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e  
F para a falsa. 
(   ) A legislação determina que, se o condutor envolvido 

em acidente com vítima deixar de prestar ou 
providenciar socorro a ela, podendo fazê-lo, configura 
infração gravíssima, com penalidade de multa e 
suspensão do direito de dirigir, além de ação 
administrativa para recolhimento do documento de 
habilitação. 

(   ) No caso de acidentes sem vítima, os primeiros socorros 
podem ser necessários, devendo, aquele que presta o 
socorro, manter a calma, retirar imediatamente o seu 
veículo da via para não atrapalhar o trânsito, se 
posicionar em um local seguro e chamar o órgão 
responsável pelo controle de trânsito. 

(   ) No trânsito, os primeiros socorros compreendem uma 
sequência de ações com o objetivo de impedir, de 
qualquer forma, o agravamento das consequências dos 
sinistros, motivo pelo qual o socorrista se torna 
responsável pela manutenção da vida do acidentado, 
até a chegada do suporte à vida especializado oferecido 
por equipes médicas. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, F e F. 
(B) V, V e F. 
(C) V, F e V. 
(D) F, F e V. 
(E) F, V e V. 

Questão 29 
Considerando o tema “Noções de Primeiros Socorros”, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Em caso de vítimas com queimaduras, o primeiro passo 

é retirar a vítima do local de calor e, em seguida, aplicar 
compressas com soro fisiológico para diminuir a 
temperatura local, fando as bolhas que, por ventura, 
podem aparecer. 

II. Em casos de desmaio, um dos erros mais comuns de 
quem está socorrendo a vítima é tentar descobrir o que 
causou o desmaio, buscando formas de reverter a 
situação a partir da sua origem. 

III. Em casos de vítimas engasgadas, uma das melhores 
formas para prestar os primeiros socorros é realizar a 
manobra de Heimlich. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 30 
O acidentado inconsciente é uma preocupação, pois além 
de se ter poucas informações sobre o seu estado, podem 
surgir complicações devido à inconsciência. 
A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 
(A) O primeiro cuidado é manter as vias respiratórias 

superiores desimpedidas fazendo a extensão da 
cabeça, ou mantê-la em posição lateral para evitar 
aspiração de vômito. 

(B) No caso de duas pessoas estarem socorrendo, a pessoa 
que se encarrega da respiração boca a boca poderá 
controlar a pulsação carotídea. 

(C) Nos primeiros cuidados ao acidentado inconsciente, a 
observação das alterações deve ter prioridade acima de 
qualquer outra iniciativa. 

(D) Em casos de acidentado inconsciente, o pulso palpado 
durante a massagem cardíaca externa não é suficiente 
para indicar uma circulação eficaz. 

(E) O exame do acidentado inconsciente é diverso ao do 
acidentado consciente, pois os parâmetros de força e 
capacidade funcional não poderão ser verificados e por 
isso os cuidados a serem tomados são distintos. 
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Questão 31 
Características inseguras da via no momento do acidente 
que podem contribuir para sua incidência e estar ligadas 
ao estado da pavimentação, da sinalização, das 
características geométricas (deficiências de projeto), às 
condições climáticas, entre outros aspectos. 
Nesse sentido, em relação à direção defensiva, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) Os comportamentos indevidos, isolados ou juntamente 

com outros fatores, são a causa de todos os acidentes 
de trânsito. 

(B) A má sinalização, condições meteorológicas e mau 
estado de conservação de rodovias são fatores que 
eximem os condutores de culpa nos acidentes de 
trânsito. 

(C) A manutenção periódica do veículo, principalmente a 
preventiva, que é baseada em um planejamento que 
antecede o surgimento de problemas, permite a 
identificação precoce de eventuais problemas 
mecânicos. 

(D) As condições físicas/psicológicas desfavoráveis do 
condutor não interferem para a ocorrência de 
acidentes de trânsito. 

(E) A direção prudente inclui o excesso de velocidade, a 
ultrapassagem indevida o desrespeito à distância 
mínima e o consumo de álcool e drogas. 

Questão 32 
As opções a seguir apresentam procedimentos de prática 
da direção defensiva, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Os faróis deverão ser acionados sempre que houver 

escuridão, muita chuva ou neblina. 
(B) Ao perceber que o veículo de trás está muito próximo, 

o condutor deve manter uma distância além do 
indicado do carro da frente. 

(C) O condutor deve verificar sempre os espelhos e 
acompanhar as ações dos veículos ao redor. 

(D) Sempre que houver paradas repentinas, o condutor 
deve ligar o pisca-alerta. 

(E) Caso a visibilidade esteja baixa, o condutor deve guiar-
se pela faixa central da via. 

Questão 33 
As opções a seguir apresentam exemplos de imperícia 
praticada por condutores, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Ocupar duas vagas em vez de uma. 
(B) Andar devagar demais na pista da esquerda. 
(C) Andar com distância segura e sinalizar as intenções de 

manobra ou conversão com antecedência. 
(D) Manter o pé na embreagem mesmo depois de passar a 

marcha. 
(E) Segurar o volante com as duas mãos na posição de 

onze horas e cinco minutos. 

Questão 34 
A respeito do tema “Direção Defensiva”, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) Acidente evitável é caracterizado pela as ações que o 

condutor fez para ocasioná-lo. 
(B) A direção defensiva é uma conduta de dirigir com 

responsabilidade, ignorando as condições adversas. 
(C) O condutor defensivo não dirige apenas, pois está 

sempre pensando em segurança, pensando sempre em 
prevenir acidentes. 

(D) Os fatores externos e as condições adversas que 
possam estar presentes eximem o condutor da 
responsabilidade de dirigir de forma defensiva. 

(E) A condução sob efeito de álcool é permitida, 
excepcionalmente, em caso de prestação de socorro a 
vítima de acidente de trânsito. 

Questão 35 
A respeito do uso do cinto de segurança, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O uso do cinto de segurança é uma forma de direção 

defensiva muito útil e eficaz, pois previne acidentes. 
II. Para que o cinto de segurança tenha maior eficácia, é 

importante sentar-se de forma adequada e passar uma 
parte do cinto por cima do ombro e a outra, pela 
cintura, abaixo do abdômen. 

III. No caso da quantidade de crianças com idade inferior a 
dez anos exceder a capacidade de lotação do banco 
traseiro, é permitido o transporte da criança de maior 
estatura no banco dianteiro, desde que utilize o 
dispositivo de retenção. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 36 
As opções a seguir apresentam ações de primeiros 
socorros que devem ser adotadas em caso de acidentes,  
à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Manter a calma e lógica e garantir a segurança da via 

com a sinalização adequada do local do acidente. 
(B) Observar se a vítima está consciente e observar se há 

sinais de fraturas e hemorragias. 
(C) Sinalizar o local do acidente de forma adequada e 

mover a vítima para afastá-la de qualquer perigo. 
(D) Pedir socorro e, no caso de não haver telefone 

próximo, pedir para alguém que estiver de passagem 
para avisar o serviço de saúde. 

(E) Verificar a situação da vítima e, se ela estiver 
consciente, controlar a situação tentando acalmá-la. 
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Questão 31 
Características inseguras da via no momento do acidente 
que podem contribuir para sua incidência e estar ligadas 
ao estado da pavimentação, da sinalização, das 
características geométricas (deficiências de projeto), às 
condições climáticas, entre outros aspectos. 
Nesse sentido, em relação à direção defensiva, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) Os comportamentos indevidos, isolados ou juntamente 

com outros fatores, são a causa de todos os acidentes 
de trânsito. 

(B) A má sinalização, condições meteorológicas e mau 
estado de conservação de rodovias são fatores que 
eximem os condutores de culpa nos acidentes de 
trânsito. 

(C) A manutenção periódica do veículo, principalmente a 
preventiva, que é baseada em um planejamento que 
antecede o surgimento de problemas, permite a 
identificação precoce de eventuais problemas 
mecânicos. 

(D) As condições físicas/psicológicas desfavoráveis do 
condutor não interferem para a ocorrência de 
acidentes de trânsito. 

(E) A direção prudente inclui o excesso de velocidade, a 
ultrapassagem indevida o desrespeito à distância 
mínima e o consumo de álcool e drogas. 

Questão 32 
As opções a seguir apresentam procedimentos de prática 
da direção defensiva, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Os faróis deverão ser acionados sempre que houver 

escuridão, muita chuva ou neblina. 
(B) Ao perceber que o veículo de trás está muito próximo, 

o condutor deve manter uma distância além do 
indicado do carro da frente. 

(C) O condutor deve verificar sempre os espelhos e 
acompanhar as ações dos veículos ao redor. 

(D) Sempre que houver paradas repentinas, o condutor 
deve ligar o pisca-alerta. 

(E) Caso a visibilidade esteja baixa, o condutor deve guiar-
se pela faixa central da via. 

Questão 33 
As opções a seguir apresentam exemplos de imperícia 
praticada por condutores, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Ocupar duas vagas em vez de uma. 
(B) Andar devagar demais na pista da esquerda. 
(C) Andar com distância segura e sinalizar as intenções de 

manobra ou conversão com antecedência. 
(D) Manter o pé na embreagem mesmo depois de passar a 

marcha. 
(E) Segurar o volante com as duas mãos na posição de 

onze horas e cinco minutos. 

Questão 34 
A respeito do tema “Direção Defensiva”, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) Acidente evitável é caracterizado pela as ações que o 

condutor fez para ocasioná-lo. 
(B) A direção defensiva é uma conduta de dirigir com 

responsabilidade, ignorando as condições adversas. 
(C) O condutor defensivo não dirige apenas, pois está 

sempre pensando em segurança, pensando sempre em 
prevenir acidentes. 

(D) Os fatores externos e as condições adversas que 
possam estar presentes eximem o condutor da 
responsabilidade de dirigir de forma defensiva. 

(E) A condução sob efeito de álcool é permitida, 
excepcionalmente, em caso de prestação de socorro a 
vítima de acidente de trânsito. 

Questão 35 
A respeito do uso do cinto de segurança, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O uso do cinto de segurança é uma forma de direção 

defensiva muito útil e eficaz, pois previne acidentes. 
II. Para que o cinto de segurança tenha maior eficácia, é 

importante sentar-se de forma adequada e passar uma 
parte do cinto por cima do ombro e a outra, pela 
cintura, abaixo do abdômen. 

III. No caso da quantidade de crianças com idade inferior a 
dez anos exceder a capacidade de lotação do banco 
traseiro, é permitido o transporte da criança de maior 
estatura no banco dianteiro, desde que utilize o 
dispositivo de retenção. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 36 
As opções a seguir apresentam ações de primeiros 
socorros que devem ser adotadas em caso de acidentes,  
à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Manter a calma e lógica e garantir a segurança da via 

com a sinalização adequada do local do acidente. 
(B) Observar se a vítima está consciente e observar se há 

sinais de fraturas e hemorragias. 
(C) Sinalizar o local do acidente de forma adequada e 

mover a vítima para afastá-la de qualquer perigo. 
(D) Pedir socorro e, no caso de não haver telefone 

próximo, pedir para alguém que estiver de passagem 
para avisar o serviço de saúde. 

(E) Verificar a situação da vítima e, se ela estiver 
consciente, controlar a situação tentando acalmá-la. 

Questão 37 
A respeito do tema “Direção Defensiva”, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) Manter o celular desligado enquanto dirige e ignorar o 

período de descanso na jornada de trabalho são 
medidas que devem ser evitadas ao volante para 
garantir uma verdadeira direção defensiva. 

(   ) Responsabilidade e consciência no trânsito são fatores 
determinantes para que acidentes e outras ocorrências 
mais graves não coloquem em risco a vida de 
motoristas, passageiros e demais utilizadores das vias. 

(   ) Situações inevitáveis e imprevisíveis podem ocorrer, 
colocando em risco a vida das pessoas e, devido a isso, 
o condutor precisa estar preparado para agir, adotando 
as medidas necessárias para evitar que o problema se 
agrave. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, F e V. 
(B) F, V e V. 
(C) F, V e F. 
(D) V, F e V. 
(E) V, V e F. 

Questão 38 
Dentre os conhecimentos básicos da direção defensiva, 
está o conhecimento que compreende o domínio das 
seguintes informações essenciais para sua segurança,  
à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Estar instruído e cumprir as leis de trânsito. 
(B) Dominar o uso dos equipamentos de transporte. 
(C) Possuir conhecimento do veículo que está conduzindo. 
(D) Compreender as condições de clima e de tempo. 
(E) Ter habilidade para desafiar as condições adversas da 

pista. 

Questão 39 
Existem dois tipos de direção defensiva: a preventiva e a 
corretiva. 
A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 
(A) A preventiva é exigida quando o condutor precisa agir 

com rapidez para corrigir uma situação de perigo que 
não pôde ser antecipada. 

(B) A preventiva permite reconhecer, antecipadamente, as 
situações de perigo e prevenção do que pode 
acontecer com o condutor, passageiros, veículo e 
demais usuários da via. 

(C) Os condutores precisam ter conhecimento das regras 
de trânsito e de todas as suas implicações, a fim de 
cumprirem os limites de velocidade e demais 
sinalizações. 

(D) O condutor deve dirigir com atenção, consciente e 
trafegar de acordo com a sinalização das vias e 
realidade apresentada. 

(E) A direção corretiva permite ao condutor antever 
situações que podem ocasionar acidentes, fazendo com 
que sejam adotadas ações corretivas para impedi-los. 

Questão 40 
As condições adversas são todos aqueles fatores que 
podem prejudicar o seu real desempenho no ato de 
conduzir, tornando maior a possibilidade de um acidente 
de trânsito. 
As opções a seguir apresentam exemplos de condições 
adversas, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) O excesso de claridade provoca ofuscamento e a sua 

falta pode ocasionar uma visão inadequada ao ato de 
conduzir, podendo provocar, nos dois casos, condições 
favoráveis a um acidente. 

(B) A falta de iluminação nas estradas e rodovias, assim 
como os faróis com defeito, mal regulados ou que não 
funcionam, causam situações de pouca visibilidade 
(penumbra), impedindo o condutor de perceber 
situações de risco a tempo de evitar danos maiores ao 
veículo e aos usuários da via. 

(C) A chuva, o vento, o granizo, a neve, a neblina, a 
fumaça, o fogo o frio e até mesmo o calor excessivo, 
diminuem muito a nossa capacidade de conduzir o 
veículo. 

(D) Nas cidades, o trânsito é mais intenso e mais lento, 
havendo maior número de veículos, pedestres e 
condutores de veículos não automotores, motivo pelo 
qual a atenção deve ser redobrada, uma vez que os 
riscos de acidentes graves são maiores. 

(E) Evitar transitar em determinados locais (área central, 
área escolar, órgãos públicos), onde o número de 
veículos e de pedestres é maior, e também em 
determinados horários de rush (entrada ou saída de 
trabalhadores e escolares), em que as dificuldades de 
trânsito aumentam, é uma boa prática de direção 
defensiva. 
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