
                                                                                                 

Prefeitura Municipal de Cabrobó – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

MOTORISTA 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Equilíbrio ecológico 
    
Todos os seres que habitam a superfície 
terrestre fazendo parte da biosfera muito 
complexa e cheia de diversidade, têm um papel 
biológico a cumprir, seja servir de alimento a 
uma espécie, abrir caminhos na mata para 
outros animais, construir abrigos, etc. Por 
exemplo: a grama serve de alimentos  aos 
cavalos. Se não existir no pasto, os cavalos 
morrem. Por outro lado, se houver muitos 
cavalos comendo a grama, ela vai ficar escassa e 
o risco de extinção das duas espécies é grande. 
É assim que funciona o equilíbrio ecológico. 
Cada espécie vive em seu hábitat, cumprindo 
seu papel na cadeia alimentar e ajudando na 
harmonia da natureza. Se alguma espécie, por 
um motivo qualquer, ficar muito numerosa, ela 
pode causar um desequilíbrio ecológico. E esse 
desequilíbrio poderá afetar muitas outras 
espécies. 
Um exemplo desse desequilíbrio é a 
superpopulação de cangurus que apareceu na 
Austrália. Com as chuvas fortes e a umidade, o 
ambiente ficou muito propício para que esses 
animais saltadores se reproduzissem, o que 
resultou em um aumento de 25% na população 
de cangurus. O número alto de cangurus 
prejudicou o projeto de reflorestamento de 
muitas áreas da Austrália, pois os animais 
estavam comendo todas as mudas e impedindo 
que elas crescessem. Nesse caso, o número 
muito grande de indivíduos de uma espécie 
(cangurus) estava atrapalhando na recuperação 
de outra (árvores). 
Assim, as autoridades australianas autorizaram 
o sacrifício de mais de 700 cangurus no sul do 
país, para que as árvores possam crescer e dar 
lugar à floresta novamente.  
Pode parecer cruel, mas o equilíbrio ecológico 
depende disso! 
 

                  O Estado de S.Paulo, 13 jan. 2004. Estadinho.  

 
 

 

QUESTÃO 1 
 
Só há uma afirmação incorreta em relação ao 
que o texto expressa. Marque-a: 
a) Apesar da variedade de seres do planeta 
ainda é possível haver equilíbrio nele. 
b) A manutenção do equilíbrio ecológico é 
fundamental à harmonia da natureza. 
c) Considera-se o extermínio dos cangurus mais 
prejudicial à natureza do que o extermínio das 
mudas de árvores. 
d) A harmonia entre os seres humanos na 
natureza pode ser quebrada pela ação humana. 
e) A quebra do equilíbrio ecológico pode 
implicar a extinção de uma espécie. 
 
QUESTÃO 2 
 
“Com as chuvas fortes e a umidade, o ambiente 
ficou muito propício para que esses animais 
saltadores se reproduzissem”. 
A expressão assinalada estabelece uma relação 
semântica de: 
a) explicação  
b) finalidade 
c) comparação 
d) adição 
e) conclusão 
 
QUESTÃO 3 
 
Assinale a alternativa que contém um par de 
palavras que não são sinônimas: 
a) complexa/ complicada 
b) afetar / atingir 
c) escassa / rara 
d) harmonia / proporção 
e) propício / desfavorável 
 
QUESTÃO 4 
 
Marque a opção em que todas as palavras 
possuem encontros vocálicos: 
a) vários-saguão – biológico – apareceu 
b) floresta – equilíbrio – país – ficou 
c) funciona – disso – que – áreas 
d) muito – abrir – vai – seu  
e) cruel – autoridade – esse – mais 
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QUESTÃO 5 
 
Assinale a alternativa em que todas as palavras 
obedecem à mesma regra de acentuação 
gráfica: 
a) indivíduos – áreas – você – espécie 
b) propício – inútil – parabéns – vírus 
c) ecológico – fôssemos – trânsito – âncora 
d) superfície – lágrima – atrás – pátio 
e) gráfico – farmácia – véu – baús 
 
QUESTÃO 6 
 
Assinale a forma correta das separações 
silábicas das palavras: subentender / harmonia / 
crescessem / áreas: 
a) su-ben-ten-der / har-mo-ni- a / cres-ces-sem / 
á-re-as 
b) su-ben-ten-der / har-mo-ni-a / cres-ces-sem / 
á – reas 
c) sub-en-ten-der / har- mo- ni-a / cres-ces –sem 
/ á- reas 
d) su-ben-ten- der / har-mo-ni-a / cres-ce-ssem / 
á –reas 
e) sub-en-ten-der / har-mo-nia / cre-sces-sem / 
á-re-as 
 
QUESTÃO 7 
 
Nas palavras DISSO, CHUVAS, HABITA e FIXO, o 
número de fonemas é, na sequência, 
respectivamente: 
a) cinco / cinco/ cinco/ quatro 
b) cinco / seis / seis / quatro 
c) quatro / cinco / cinco/ cinco 
d) cinco / cinco / cinco / cinco 
e) quatro / seis / seis / cinco 
 
QUESTÃO 8 
 
Marque a alternativa que completa 
corretamente as lacunas: 
A _____________ do motorista ao guarda que o 
____________________ na ____________ do 
infrator. 
a) agreção – fiscalisava – rezultou – detensão 
b) agressão – fiscalisava – resultou – detenção 
c) agressão – fiscalizava – rezultou -  detenção 

d) agreção -   fiscalizava – resultou – detensão 
e) agressão – fiscalizava – resultou – detenção 
 
QUESTÃO 9 
 
Apenas uma alternativa contém todas as 
palavras escritas corretamente. Assinale-a: 
a) faixa- caixote – enxarcar – mexer 
b) civilizar – organizar – realizar – pesquizar 
c) sequer – quase – impecilho – disenteria 
d) impressão – excesso – excessão – concessão  
e) quis – causa – análise – pusesse 
 
QUESTÃO 10 
 
Assinale a alternativa em que a concordância 
nominal contém erro: 
a) Por este caminho, há menos areia. 
b) Na sala, havia bastantes candidatos. 
c) Na placa, lia-se: Entrada permitida. 
d) Dada a notícia, todas saíram da sala. 
e) A jovem estava meia confusa. 
 
 
MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 11 
 
Os lados de um triângulo têm, como medidas, 
em centímetros, números inteiros ímpares 
consecutivos cuja soma é 99. A medida do maior 
lado é 
a) 29 
b) 31 
c) 33 
d) 35 
e) 37 
 
QUESTÃO 12 
 

O valor da expressão 55 20 5 25 10    , é? 

a) 45. 

b) 55. 

c) 65. 

d) 50. 
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e) 40. 

 

QUESTÃO 13 
 

Quanto é  
3

4
 de 240?

     
a) 320 

b) 200 

c) 180 

d) 120 

e) 45 
 

 
QUESTÃO 14 
 
A medida equivalente a 7,5 km é? 
a) 75.000m 
b) 7.500m 
c) 750.000m 
d) 70.500m 
e) 7.050m 
 
QUESTÃO 15 
 
O número quatro milhões, oitenta mil e oito 
corresponde a: 
a) 4.808.000 
b) 4.870.008 
c) 4.088.000 
d) 4.000.088 
e) 4.080.008 
 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 16 
 
Um mito nordestino. Foi cantor de um País 
inteiro. Uma obra caudalosa, generosa quanto 
ao povo, seus sentimentos, costumes, tradições, 
fauna, flora, geografia. Rei do Baião. Um mestre 
na arte de sanfonizar as canções. 
O texto acima se refere a Luiz Gonzaga que 
nasceu em____________ e estaria completando 
100 anos em________________________  
a) Bodocó, 13 de dezembro de 2012 
b) Exu, em 13 de dezembro de 1912 
c) Exu, 13 de dezembro de 2012 

d) São José do Egito, 13 de dezembro de 2012 
e) São José do Egito,13 de dezembro de 1912 
 
QUESTÃO 17 
 
A Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável reuniu líderes 
mundiais para discutir medidas que promovam 
o progresso aliado à preservação do meio 
ambiente nas próximas décadas. O evento 
marcou os vinte anos da realização da Eco-92 e 
foi denominado 
a) Eco-2012 
b) ONU+ 20 
c) EcoRio+20 
d) Rio+20 
e) EcoRio92+20 
 
QUESTÃO 18 
 
Cientistas anunciaram a descoberta da peça que 
faltava para compor o “quebra –cabeça” que 
representa toda a matéria do Universo. A busca 
durou quase meio século e envolveu a pesquisa 
mais cara da história da ciência. O anuncio foi 
feito por físicos do LHC (Grande Colisor de 
Hádrons, na sigla em inglês), o maior acelerador 
de partículas do mundo. A peça a qual se refere 
o texto é conhecida popularmente como: 
a) “partícula de Deus” 
b) “partícula da criação” 
c) “bóson de Schrödinger” 
d) “partícula de Newton” 
e) “Partícula de Linus Pauling” 
 
QUESTÃO 19 
 
O processo de impeachment mais relâmpago da 
história republicana da América Latina divide 
opiniões. O Presidente Fernando Lugo sofreu 
um julgamento político após ser acusado do 
mau exercício de suas funções. Pediu 18 dias 
para preparar sua defesa. Teve duas horas. O 
procedimento que tirou Lugo do poder durou 
cerca de 30 horas. Sem apoio parlamentar, o 
mandatário não resistiu. 
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A notícia veiculada no Jornal do Commercio de 
1º de julho de 2012 refere-se a um fato político 
que aconteceu 
a) no Uruguai 
b)na Bolívia 
c)no Paraguai 
d)na Colômbia 
e)no Panamá 
 
QUESTÃO 20 
 
Em Dezembro de 2010 um jovem tunisiano 
ateou fogo ao próprio corpo como manifestação 
contra as condições de vida no país. Ele não 
sabia, mas o ato desesperado, que terminou 
com a própria morte, seria o pontapé inicial do 
que viria a ser chamado mais tarde 
de_________. 
A expressão que completa corretamente o texto 
acima está representada na alternativa 
a) Europa em Chamas 
b) Primavera Árabe 
c) Movimento dos Indignados 
d) Revolta Árabe 
e) Onda Vermelha 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
I- Os órgãos e entidades de trânsito 
pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito 
darão prioridade em suas ações à defesa da 
vida, nela incluída a preservação da saúde e do 
meio-ambiente. 
II- O trânsito, em condições seguras, é um 
direito de todos e dever dos órgãos e entidades 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a 
estes cabendo, no âmbito das respectivas 
competências, adotar as medidas destinadas a 
assegurar esse direito. 
III- As disposições deste Código são aplicáveis a 
qualquer veículo, bem como aos proprietários, 
condutores dos veículos nacionais ou 

estrangeiros e às pessoas nele expressamente 
mencionadas. 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) apenas I e II são verdadeiras; 
e) I, II e III são verdadeiras.    
 
QUESTÃO 22 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os 
seguintes órgãos e entidades: 
I- a Polícia Rodoviária Federal. 
II- os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN 
e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - 
CONTRANDIFE,  que são coordenadores do 
Sistema e órgãos máximos normativo e 
consultivo; 
III- as Polícias Militares dos Estados e do Distrito 
Federal; 
 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) apenas I e III são verdadeiras; 
e) I, II e III são verdadeiras.    
 
QUESTÃO 23 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
Compete a JARI: 
I-  Julgar os recursos interpostos pelos 
infratores; 
II- 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.; 
III- Responder a consultas relativas à aplicação 
da legislação e dos procedimentos normativos 
de trânsito; 
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a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) apenas I e II são verdadeiras; 
e) I, II e III são verdadeiras.    
 
QUESTÃO 24 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos 
vinculados ao CONTRAN, são integradas por 
especialistas e têm como objetivo estudar e 
oferecer sugestões e embasamento técnico 
sobre assuntos específicos para decisões 
daquele colegiado; 
b) Compete ao CONTRANDIFE: estabelecer as 
diretrizes do regimento das JARI; 
c) Compete ao CONTRAN: avocar, para análise e 
soluções, processos sobre conflitos de 
competência ou circunscrição, ou, quando 
necessário, unificar as decisões administrativas. 
d) O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 
com sede no Distrito Federal e presidido pelo 
dirigente do órgão máximo executivo de 
trânsito da União, tem a seguinte composição: 
um representante do Ministério da Ciência e 
Tecnologia; um representante do Ministério da 
Educação e do Desporto; um representante do 
Ministério do Exército; um representante do 
Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia 
Legal; um representante do Ministério dos 
Transportes; um representante do ministério ou 
órgão coordenador máximo do Sistema Nacional 
de Trânsito; um representante do Ministério da 
Saúde; um representante do Ministério da 
Justiça. 
e) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão os respectivos órgãos e entidades 
executivos de trânsito e executivos rodoviários, 
estabelecendo os limites circunscricionais de 
suas atuações. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Considera-se trânsito a utilização das vias por 
pessoas, veículos e animais, isolados ou em 
grupos, conduzidos ou não, para fins de 
circulação, parada, estacionamento e operação 
de carga ou descarga; 
b) São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as 
avenidas, os logradouros, os caminhos, as 
passagens, as estradas e as rodovias, que terão 
seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade 
com circunscrição sobre elas, de acordo com as 
peculiaridades locais e as circunstâncias 
especiais; 
c) Antes de colocar o veículo em circulação nas 
vias públicas, o condutor deverá verificar a 
existência e as boas condições de 
funcionamento dos equipamentos de uso 
obrigatório, bem como assegurar-se da 
existência de combustível suficiente para chegar 
ao local de destino;  
d) o trânsito de veículos sobre passeios, 
calçadas e nos acostamentos, é 
permanentemente proibido, sujeitando o 
infrator à multa e retenção do veiculo; 
e) O estacionamento dos veículos sem 
abandono do condutor poderá ser feito 
somente nos locais previstos neste Código ou 
naqueles regulamentados por sinalização 
específica. 
 
QUESTÃO 26 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
I- Os usuários das vias terrestres devem abster-
se de todo ato que possa constituir perigo ou 
obstáculo para o trânsito de veículos, de 
pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a 
propriedades públicas ou privadas; 
II- Os usuários das vias terrestres devem abster-
se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, 
atirando, depositando ou abandonando na via 
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objetos ou substâncias, ou nela criando 
qualquer outro obstáculo.; 
III- Os ciclistas montados em sua bicicleta 
equiparam-se aos pedestres em direitos e 
deveres. 
IV- Nas interseções e suas proximidades, o 
condutor não poderá efetuar ultrapassagem. 
a) I é verdadeira; 
b) II é verdadeira; 
c) III é verdadeira; 
d) IV é verdadeira; 
e) I e II são verdadeiras; 
 
QUESTÃO 27 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
Os veículos especialmente destinados à 
condução coletiva de escolares somente 
poderão circular nas vias com autorização 
emitida pelo órgão ou entidade executivos de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 
exigindo-se, para tanto: 
I - equipamento registrador instantâneo 
alterável de velocidade e tempo; 
II - inspeção semestral para verificação dos 
equipamentos obrigatórios e de segurança; 
III - registro como veículo de passageiros e 
lanternas de luz branca, fosca ou amarela 
dispostas nas extremidades da parte superior 
dianteira e lanternas de luz amarela dispostas 
na extremidade superior da parte traseira; 
 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) I e II são verdadeiras; 
e) II e III são verdadeiras.    
 
QUESTÃO 28 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
Os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e 

operação de trânsito e as ambulâncias, além de 
prioridade de trânsito, gozam de livre 
circulação, estacionamento e parada, quando 
em serviço de urgência e devidamente 
identificados por dispositivos regulamentares 
de alarme sonoro e iluminação vermelha 
intermitente, observadas as seguintes 
disposições 
a) a prioridade de passagem na via e no 
cruzamento deverá se dar com qualquer 
velocidade, no entanto, desde que com os 
devidos cuidados de segurança, 
independentemente das demais normas deste 
Código; 
b) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de 
iluminação vermelha intermitente só poderá 
ocorrer quando da efetiva prestação de serviço 
de urgência; 
c) quando os dispositivos estiverem acionados, 
indicando a proximidade dos veículos, todos os 
condutores deverão deixar livre a passagem 
pela faixa da esquerda, indo para a direita da via 
e parando, se necessário; 
d) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, 
deverão aguardar no passeio, só atravessando a 
via quando o veículo já tiver passado pelo local; 
e) os veículos prestadores de serviços de 
utilidade pública, quando em atendimento na 
via, gozam de livre parada e estacionamento no 
local da prestação de serviço, desde que 
devidamente sinalizados, devendo estar 
identificados na forma estabelecida pelo 
CONTRAN. 
 
QUESTÃO 29 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
I - Todo condutor, ao perceber que outro que o 
segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá 
se estiver circulando pela faixa da esquerda, 
deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar 
a marcha; 
II - Os veículos mais lentos, quando em fila, 
deverão manter distância suficiente entre si 
para permitir que veículos que os ultrapassem 
possam se intercalar na fila com segurança; 
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III - O condutor que tenha o propósito de 
ultrapassar um veículo de transporte coletivo 
que esteja parado, efetuando embarque ou 
desembarque de passageiros, deverá reduzir a 
velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou 
parar o veículo com vistas à segurança dos 
pedestres; 
 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) I e II são verdadeiras; 
e) I, II, e III são verdadeiras 
 
QUESTÃO 30 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa INCORRETA: 
O uso de luzes em veículo obedecerá às 
seguintes determinações: 
I- o condutor manterá acesos os faróis do 
veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e 
durante o dia nos túneis providos de iluminação 
pública; 
II-  a troca de luz baixa e alta, de forma 
intermitente e por curto período de tempo, com 
o objetivo de advertir outros motoristas, só 
poderá ser utilizada para indicar a intenção de 
ultrapassar o veículo que segue à frente ou para 
indicar a existência de risco à segurança para os 
veículos que circulam no sentido contrário.; 
III- o condutor manterá acesas pelo menos as 
luzes de posição do veículo quando sob chuva 
forte, neblina ou cerração. 
IV- O condutor utilizará o pisca-alerta em 
imobilizações ou situações de emergência e 
manterá obrigatoriamente acesas, à noite e de 
dia, as luzes de posição quando o veículo estiver 
parado para fins de embarque ou desembarque 
de passageiros e carga ou descarga de 
mercadorias 
 
a) I é verdadeira; 
b) II é verdadeira; 
c) III é verdadeira; 
d) IV é verdadeira; 
e) I e II são verdadeiras; 

QUESTÃO 31 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
A velocidade máxima permitida para a via será 
indicada por meio de sinalização, obedecidas 
suas características técnicas e as condições de 
trânsito. Onde não existir sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima será de: 
I- - nas vias urbanas: trinta quilômetros por 
hora, nas vias locais; 
II- nas vias urbanas: quarenta quilômetros por 
hora, nas vias arteriais 
III- nas vias urbanas: sessenta quilômetros por 
hora, nas vias coletoras. 
IV- nas vias urbanas: noventa  quilômetros por 
hora, nas vias de trânsito rápido. 
 
a) I é verdadeira; 
b) II é verdadeira; 
c) III é verdadeira; 
d) IV é verdadeira; 
e) I e II são verdadeiras; 
 
QUESTÃO 32 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
I-  É vedado ao motorista profissional, no 
exercício de sua profissão e na condução de 
veículo mencionado no inciso II do art. 105 
deste Código, dirigir por mais de 6 (seis) horas 
ininterruptas; 
II- Será observado intervalo mínimo de 30 
(trinta) minutos para descanso a cada 6 (seis) 
horas ininterruptas na condução de veículo 
mencionado no inciso II do art. 105 deste 
Código, sendo facultado o fracionamento do 
tempo de direção e do intervalo de descanso, 
desde que não completadas 6 (seis) horas 
contínuas no exercício da condução. 
III- Em situações excepcionais de inobservância 
justificada do tempo de direção estabelecido de 
ate 06(seis) horas continuas no exercício da 
condução e desde que não comprometa a 
segurança rodoviária, o tempo de direção 
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poderá ser prorrogado por até 1 (uma) hora, de 
modo a permitir que o condutor, o veículo e sua 
carga cheguem a lugar que ofereça a segurança 
e o atendimento demandados. 
IV- Entende-se como tempo de direção ou de 
condução de veículo apenas o período em que o 
condutor estiver efetivamente ao volante de um 
veículo em curso entre a origem e o seu destino, 
respeitado o intervalo mínimo de 30 (trinta) 
minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas 
ininterruptas na condução de veículo 
mencionado no inciso II do art. 105 deste 
Código, sendo-lhe facultado descansar no 
interior do próprio veículo, desde que este seja 
dotado de locais apropriados para a natureza e 
a duração do descanso exigido. 
 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) apenas IV é verdadeira; 
e) I II e III são verdadeiras; 
 
QUESTÃO 33 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) É assegurada ao pedestre a utilização dos 
passeios ou passagens apropriadas das vias 
urbanas e dos acostamentos das vias rurais para 
circulação, podendo a autoridade competente 
permitir a utilização de parte da calçada para 
outros fins, desde que não seja prejudicial ao 
fluxo de pedestres; 
b) Todo cidadão ou entidade civil, que não 
esteja com o seu CRLV em atraso, tem o direito 
de solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades 
do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, 
fiscalização e implantação de equipamentos de 
segurança, bem como sugerir alterações em 
normas, legislação e outros assuntos 
pertinentes a este Código; 
c) O órgão ou entidade com circunscrição sobre 
a via manterá, obrigatoriamente, as faixas e 
passagens de pedestres em boas condições de 
visibilidade, higiene, segurança e sinalização; 

d) Nas vias rurais, quando não houver 
acostamento ou quando não for possível a 
utilização dele, a circulação de pedestres, na 
pista de rolamento, será feita com prioridade 
sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila 
única, em sentido contrário ao deslocamento de 
veículos, exceto em locais proibidos pela 
sinalização e nas situações em que a segurança 
ficar comprometida.; 
e) As campanhas de trânsito devem esclarecer 
quais as atribuições dos órgãos e entidades 
pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e 
como proceder a tais solicitações. 
 
QUESTÃO 34 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) A educação para o trânsito será promovida na 
pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por 
meio de planejamento e ações coordenadas 
entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional 
de Trânsito e de Educação, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
nas respectivas áreas de atuação; 
b) A educação para o trânsito é direito de todos 
e constitui dever prioritário para os 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito. 
c) O CONTRANDIFE estabelecerá, anualmente, 
os temas e os cronogramas das campanhas de 
âmbito nacional que deverão ser promovidas 
por todos os órgãos ou entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito, em especial nos períodos 
referentes às férias escolares, feriados 
prolongados e à Semana Nacional de Trânsito.; 
d) Toda peça publicitária destinada à divulgação 
ou promoção, nos meios de comunicação social, 
de produto oriundo da indústria automobilística 
ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem 
educativa de trânsito a ser conjuntamente 
veiculada; 
e) É obrigatória a existência de coordenação 
educacional em cada órgão ou entidade 
componente do Sistema Nacional de Trânsito. 
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QUESTÃO 35 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
I- Nas vias públicas e nos imóveis é proibido 
colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação 
e mobiliário que possam gerar confusão, 
interferir na visibilidade da sinalização e 
comprometer a segurança do trânsito.; 
II- A afixação de publicidade ou de quaisquer 
legendas ou símbolos ao longo das vias 
condiciona-se à prévia aprovação do órgão ou 
entidade com circunscrição sobre a via. 
III- O órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre a via poderá retirar ou 
determinar a imediata retirada de qualquer 
elemento que prejudique a visibilidade da 
sinalização viária e a segurança do trânsito, com 
ônus para quem o tenha colocado. 
IV- Os locais destinados pelo órgão ou entidade 
de trânsito com circunscrição sobre a via à 
travessia de pedestres deverão ser sinalizados 
com faixas pintadas ou demarcadas no leito da 
via 
 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) apenas IV é verdadeira; 
e) I; II; III e IV são verdadeiras 
 
QUESTÃO 36 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
I- Os veículos classificam-se quanto à tração em: 
automotor; elétrico; de propulsão humana; de 
tração animal e de reboque ou semi-reboque; 
II- Os veículos classificam-se quanto à espécie de 
carga em: motoneta; motocicleta; triciclo; 
quadriciclo; caminhonete;caminhão; reboque 
ou semi-reboque; carroça; carro-de-mão; 
III- As características dos veículos, suas 
especificações básicas, configuração e condições 
essenciais para registro, licenciamento e 

circulação serão estabelecidas pelo CENTRAN, 
em função de suas aplicações. 
 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) apenas I e II são verdadeiras; 
e) I; II e III são verdadeiras; 
 
QUESTÃO 37 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) O veículo será identificado obrigatoriamente 
por caracteres gravados no chassi ou no 
monobloco, reproduzidos em outras partes, 
conforme dispuser o CENTRAN; 
b) As placas com as cores verde e amarela da 
Bandeira Nacional serão usadas somente pelos 
veículos de representação pessoal do Presidente 
e do Vice-Presidente da República, dos 
Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados, do Presidente e dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de 
Estado, do Advogado-Geral da União e do 
Procurador-Geral da República. 
c) Os veículos de propriedade da União, dos 
Estados e do Distrito Federal, devidamente 
registrados e licenciados, somente quando 
estritamente usados em serviço reservado de 
caráter policial, poderão usar placas 
particulares, independentemente dos critérios e 
limites estabelecidos pela legislação que 
regulamenta o uso de veículo oficial; 
d) Os aparelhos automotores destinados a puxar 
ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou 
a executar trabalhos agrícolas e de construção 
ou de pavimentação não estão sujeitos, desde 
que lhes seja facultado transitar nas vias, ao 
registro e licenciamento da repartição 
competente; 
e) O proprietário de veiculo automotor poderá, 
sem prévia permissão da autoridade executiva 
de trânsito, fazer, ou ordenar que se faça, 
modificações da identificação de seu veículo. 
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QUESTÃO 38 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
I- Constitui infração de trânsito a inobservância 
de qualquer preceito deste Código, da legislação 
complementar ou das resoluções do CONTRAN, 
sendo o infrator sujeito às penalidades e 
medidas administrativas indicadas em cada 
artigo, além das punições previstas no Capítulo 
XIX. 
II- Constitui infração de trânsito dirigir veículo 
sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou 
Permissão para Dirigir, infração gravíssima; 
III- Constitui infração de trânsito, promover, na 
via, competição esportiva, eventos organizados, 
exibição e demonstração de perícia em 
manobra de veículo, ou deles participar, como 
condutor, sem permissão da autoridade de 
trânsito com circunscrição sobre a via. Infração: 
gravíssima; 
 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) apenas I e II são verdadeiras; 
e) I; II e III são verdadeiras; 
 
QUESTÃO 39 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
I- Constitui infração de trânsito deixar de dar 
passagem aos veículos precedidos de batedores, 
de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, 
de operação e fiscalização de trânsito e às 
ambulâncias, quando em serviço de urgência e 
devidamente identificados por dispositivos 
regulamentados de alarme sonoro e iluminação 
vermelha intermitentes. Infração: gravíssima;. 
II- Constitui infração de trânsito deixar de 
guardar distância de segurança lateral e frontal 
entre o seu veículo e os demais, bem como em 
relação ao bordo da pista, considerando-se, no 
momento, a velocidade, as condições climáticas 

do local da circulação e do veículo. Infração - 
gravíssima; 
III- Constitui infração de trânsito, deixar de 
indicar com antecedência, mediante gesto 
regulamentar de braço ou luz indicadora de 
direção do veículo, o início da marcha, a 
realização da manobra de parar o veículo, a 
mudança de direção ou de faixa de circulação. 
Infração: grave; 
 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) apenas I e II são verdadeiras; 
e) I; II e III são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 40 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
I- Constitui infração de trânsito deixar de parar o 
veículo no acostamento à direita, para aguardar 
a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à 
esquerda, onde não houver local apropriado 
para operação de retorno. Infração: grave; 
II- Constitui infração de trânsito  entrar ou sair 
de áreas lindeiras sem estar adequadamente 
posicionado para ingresso na via e sem as 
precauções com a segurança de pedestres e de 
outros veículos.Infração: média; 
III- Transitar com o veículo em desacordo com 
as especificações, e com falta de inscrição e 
simbologia necessárias à sua identificação, 
quando exigidas pela legislação. Infração: grave; 
 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) apenas I e II são verdadeiras; 
e) I; II e III são verdadeiras; 
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