
                                                                                                
 

 
 
 
 
 

 
ITAIPU BINACIONAL   

 

R E F .  E D I T A L  N º  0 0 5 / 2 0 0 9 -  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  
 
 

INSTRUÇÕES 
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 30 (trinta) questões numeradas sequencialmente, sem 

repetição ou falha. 
� E a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva. 

ATENÇÃO 
 
1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 
2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, 

sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira 
também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se 
inscreveu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique o fato ao fiscal 
imediatamente. 

3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de 
sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma 
irregularidade, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências. 

4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a 
Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção 
das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira 
responsabilidade do candidato.  

5- Na Folha de Respostas, a marcação deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo espaço compreendido pelo quadrado, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

6- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 (cinco) 
alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); você deve 
assinalar somente uma como correta. 

7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou 
conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas. 

8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 
questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 
assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 

9- Você dispõe de 3h (três horas) para fazer a prova, incluindo a marcação 
da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 
tempo. 

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 
60 (sessenta) minutos de seu início. Em nenhum momento os 
candidatos deverão levar o caderno de provas. As provas e os 
Gabaritos Preliminares estarão disponíveis no site da AOCP 

(www.aocp.com.br) à partir do dia 29/11/2009, e o prazo 
para interposição de recursos contra o gabarito será do dia 
30/11/2009 ao dia 01/12/2009. Todos os candidatos obterão 
as respostas individuais dos recursos interpostos, o qual 
sairá no dia 03/12/2009 juntamente com o gabarito pós- 
recursos e a convocação da prova prática a qual será 
realizado no dia 06/12/2009. 

11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair 
juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e 
assinatura da ata. 

12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 
utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 
anotações, calculadoras, relógios digitais, agendas 
eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, 
gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A 
utilização desses objetos causará eliminação imediata do 
candidato. 

13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, 
deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o 
término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal. 

14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em 
imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as 
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 
envolvidos. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO  
 
Questão 01 
 Assinale a alternativa correta. O que fazer caso a luz 

de emergência do nível de óleo do motor acenda no 
painel com o veículo funcionando? 

(A) Encoste o carro em um local seguro e desligue o motor 
de imediato. 

(B) Acelere bastante o veículo. 
(C) Ignore o fato e continue sua viajem tranquilamente. 
(D) Ligue o pisca - alerta para as outras pessoas percebam 

que você esta com problemas. 
(E) Apenas diminua a velocidade. 
 
Questão 02 
 O cárter é a parte inferior do motor, e nada mais é 

que um recipiente metálico onde fica acumulado o 
óleo lubrificante. Sua função é 

(A) aumentar a velocidade e potencia do veículo. 
(B) acionar a parte elétrica do veículo. 
(C) manter um certo nível de óleo de modo a garantir a 

lubrificação do motor. 
(D) manter os pneus sempre calibrados. 
(E) manter o motor funcionando sem grandes ruídos. 
 
Questão 03 
 O hodômetro é um dispositivo mecânico cuja 

função é registrar 
(A) o nível de óleo do veículo. 
(B) o nível de água do radiador. 
(C) a velocidade a qual esta exercendo. 
(D) a marcha que o veículo esta desenvolvendo. 
(E) a distância percorrida pelo veículo em metros e 

quilômetros. 
 
Questão 04 
 Um dos maiores inimigos da saúde de qualquer 

motor movido a gasolina é a carbonização. Como 
devemos definir tal problema? 

(A) É a formação de resíduos de carbono derivados da 
combustão ineficiente. 

(B) É o consumo muito alto de combustível. 
(C) É o consumo muito alto de água. 
(D) É um problema causado pela calibragem incorreta dos 

pneus. 
(E) É a mistura incorreta entre aditivo e água no sistema de 

arrefecimento. 
 
Questão 05 
 Assinale a alternativa correta. “ É um equipamento 

que integra o sistema de suspensão do automóvel. 
Instalado junto com as molas em cada uma das 
rodas, compensa o balanço, absorve as oscilações 
da carroceria e é responsável por manter as rodas 
do carro sempre em contato com o chão diante das 
diferentes superfícies e irregularidades que podem 
surgir no solo, como lombadas e buracos”. 

 Tal definição se refere á 
(A) bomba de água. 
(B) ar- condicionado. 
(C) airbag. 
(D) aerofólio. 
(E) amortecedor. 
 
Questão 06 
 No sistema elétrico do veículo temos o alternador. 

Assinale à alternativa que melhor indica sua função 
(A) Tem a finalidade de ajudar a manter o veículo 

pressionado contra o solo quando em movimento. 
(B) É um gerador de corrente alternada que é transformada 

em corrente continua por componentes eletrônicos. É 
acionado por uma correia ligada ao motor. 

(C) É considerado acessório e serve para proteger 
motoristas e passageiros. 

(D) Aparelho que muda a temperatura e a umidade de um 
ambiente. 

(E) Limita a inclinação lateral do carro nas curvas. 
 
Questão 07 
 Assinale a alternativa correta. “Fonte de energia 

elétrica do carro. É um acumulador de eletricidade. 
Aciona o motor de arranque (que da partida ao 
motor) e é responsável por manter todo sistema 
elétrico do veículo em funcionamento”. 

 Tal definição se refere á 
(A) pneus. 
(B) rodas. 
(C) bateria. 
(D) bomba de água. 
(E) Bomba de combustível 
 
Questão 08 
 Sobre a bobina podemos afirmar que é 
(A) peça que compõe o sistema elétrico. Gera uma 

corrente de alta tensão a partir da menor corrente de 
energia continua da bateria para o distribuidor( quando 
ele existe), que se encarrega de fornecer a faísca 
necessária para iniciar a combustão da mistura ar- 
combustível no interior do motor. 

(B) responsável por manter todo sistema elétrico do veículo 
em funcionamento. 

(C) responsável por manter uma velocidade instável do 
veículo. Tem como função acelerar e desacelerar 
quando necessário. 

(D) um acessório, não tem grandes finalidades, é uma peça 
que tem como objetivo manter o nível do óleo do motor 
entre o máximo e o mínimo. 

(E) responsável por acelerar e desacelerar quando 
necessário. 

 
Questão 09 
 Qual a função a vela? 
(A) Provocar a ignição da mistura ar – combustível dentro 

do cilindros e, em consequência sua explosão. 
(B) Levar o combustível até o motor pela linha de 

alimentação. 
(C) Regula a mistura ar combustível na dose certa para o 

motor. 
(D) Controlar o movimento das válvulas de admissão e 

escape. 
(E) É usado para proteger o cambio do veículo. 
 
Questão 10 
 Assinale a alternativa correta. “ É usado  para 

proteger os circuitos elétricos de danos  em caso 
de fluxo de carga excessiva. É sempre bom ter 
alguns de reserva no carro, de várias amperagens, 
já que você mesmo pode troca-los em uma 
emergência.” Estamos falando de 

(A) injeção eletrônica. 
(B) ignição eletrônica. 
(C) junta homocinética. 
(D) fusível. 
(E) junta de Cabeçote. 
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Questão 11 
 Os cilindros são aberturas no bloco do motor, os 

quais os pistões deslizam, subindo e descendo de 
acordo com a explosão e o movimento do 
virabrequim. As válvulas servem para permitir a 
entrada da mistura ar- combustível e deixar sair os 
gases resultantes da queima desta mistura. Para 
realização de tal processo é utilizado quatro 
tempos. Quais são os quatro tempos de um motor? 

(A) Leve, Média, Grave e Muito grave. 
(B) Aberta, Externa, Explosão e Escape. 
(C) Admissão, Simples, Complexa e Completa. 
(D) Admissão, compressão, Explosão e Escape. 
(E) Simples, Média, Grave e Escape. 
 
Questão 12 
 Quais os dois tipos de freios? 
(A) Disco e Convencional. 
(B) Tambor e Complexo. 
(C) Admissão e Grave. 
(D) Disco e Tambor. 
(E) Hidráulica e Escape. 
 
Questão 13 
 Dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação 

vencida a mais de trinta dias resulta em infração de 
natureza 

(A) leve. 
(B) média. 
(C) grave. 
(D) grave com agravante. 
(E) gravíssima. 
 
Questão 14 
 Transportar Crianças sem cinto de segurança 

resulta em infração de natureza 
(A) leve com agravante. 
(B) leve. 
(C) gravíssima. 
(D) média. 
(E) grave. 
 
Questão 15 
 Assinale a alternativa correta. Constitui uma 

infração de natureza leve a utilização da buzina 
entre às 

(A) 21h e 06h. 
(B) 23h e 08h. 
(C) 19h e 08h. 
(D) 20h e 07h. 
(E) 22h e 06h. 
 
Questão 16 
 A sinalização horizontal de cor amarela indica 
(A) estacionamento regulamentado, símbolos e legendas. 
(B) proibição de estacionamento e/ou parada e marcação 

de obstáculos. 
(C) áreas especiais de estacionamento ou de parada para 

embarque e desembarque. 
(D) ciclovias, ciclo faixas . 
(E) nada indica, apenas embeleza a via. 
 
Questão 17 
 Que tipo de sinalização vertical tem por finalidade 

informar aos usuários as condições, proibições, 
obrigações ou restrições no uso das vias. Suas 
mensagens são imperativas e o desrespeito 
constitui infração. 

(A) Advertência. 
(B) Regulamentação. 
(C) Indicação. 
(D) Obras. 
(E) Educativas. 
 

Questão 18 
 Que tipo de sinalização tem preferência sobre as 

demais? 
(A) Placas. 
(B) Os gestos realizados pelos agentes de trânsito. 
(C) Semáforo. 
(D) Sinalização Horizontal. 
(E) Os gestos realizados pelo condutor. 
 
Questão 19 
 As infrações de acordo com sua natureza são 

divididas em 
(A) simples, complexa e agravada. 
(B) pagável e renovável. 
(C) leve, média, grave e gravíssima. 
(D) leve, média, simples e simples com agravante. 
(E) agravante e não agravante. 
 
Questão 20 
 Um silvo (apito) longo efetuado pelo agente de 

trânsito indica que o condutor deve 
(A) ligar os faróis altos. 
(B) parar. 
(C) seguir. 
(D) diminuir a velocidade. 
(E) aumentar a velocidade. 
 
Questão 21 
 Assinale a alternativa correta. Onde NÃO existir 

sinalização regulamentadora, a velocidade máxima 
em uma via urbana de trânsito rápido é 

(A) 90 km/h. 
(B) 70 km/h. 
(C) 80 km/h. 
(D) 60 km/h. 
(E) 110 km/h. 
 
Questão 22 
 Assinale a alternativa correta. Onde NÃO existir 

sinalização regulamentadora, a velocidade máxima 
para ônibus e microônibus em uma rodovia é 

(A) 70 km/h. 
(B) 90 km/h. 
(C) 110 km/h. 
(D) 80 km/h. 
(E) 60 km/h. 
 
Questão 23 
 A ultrapassagem de outro veículo em movimento 

deverá ser feita pela esquerda, obedecida a 
sinalização regulamentar e as demais normas 
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, 
EXCETO. 

(A) Quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando 
o propósito de entrar a esquerda. 

(B) Quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando 
o propósito de entrar a direita. 

(C) Quando o veículo a frente estiver desenvolvendo 
velocidade muito baixa. 

(D) Quando o veículo a frente acionar o pisca – alerta. 
(E) Quando o condutor que estiver no veículo da frente 

sinalizar com o braço tal permissão. 
 
Questão 24 
 O CONTRANDIFE é um conselho dos órgãos 

normativos do Sistema nacional de  
Trânsito. Qual o significado da sigla? 

(A) Conselho das Capitais. 
(B) Conselho das Nações. 
(C) Conselho de Transito do Distrito Federal. 
(D) Conselho de Transito das Capitais. 
(E) Conselho Estadual de Transito. 
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  Questão 25 
 Para conduzir veículos cujo peso bruto total não 

exceda a 3.500 quilogramas o condutor deve 
obrigatoriamente portar a categoria 

(A) C. 
(B) A. 
(C) D. 
(D) E. 
(E) B. 
 
Questão 26 
 A habilitação para conduzir veículo automotor e 

elétrico será apurada por meio de exames que 
deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade 
executivos do estado ou do distrito federal, do 
domicilio ou residência do candidato, ou na sede 
estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o 
condutor preencher os seguintes requisitos. 

(A) Ter 16 anos completos, saber ler e escrever, o RG e 
CPF são dispensáveis. 

(B) Ter 16 anos completos, saber ler e escrever e possuir o 
titulo de eleitor. 

(C) Ter 18 anos completos, e possuir o histórico de 
conclusão do ensino médio. 

(D) Ter 18 anos completos, saber ler e escrever e possuir 
carteira de identidade ou equivalente. 

(E) Ter 20 anos completos, saber ler e escrever. 
 
Questão 27 
 Dirigir o veículo com o braço para fora acarreta uma 

infração de natureza 
(A) média. 
(B) grave. 
(C) gravíssima com agravante. 
(D) leve. 
(E) gravíssima. 
 
Questão 28 
 Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, participar 

na direção de veículo automotor, em via pública de 
corrida, disputa ou competição automobilística não 
autorizada pela autoridade competente, desde que 
resulte dano potencial à incolumidade pública ou 
privada é 

(A) somente uma infração. 
(B) crime de Trânsito. 
(C) infração leve. 
(D) infração Média. 
(E) apenas uma irresponsabilidade, não acarretando 

grandes consequências. 
 
Questão 29 
 Segundo o Código de Trânsito Brasileiro a definição 

para reboque é 
(A) veículo automotor construído para realizar trabalho 

agrícola, e construção e pavimentação e tracionar 
outros veículos e equipamentos. 

(B) veículo misto caracterizado pela versatilidade de seu 
uso, inclusive fora da estrada. 

(C) veículo de um ou mais eixos que se apóia na sua 
unidade tratora ou é a ela ligado por meio de 
articulação. 

(D) veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, 
não sendo para efeito do código de transito brasileiro 
similar à motocicleta, motoneta e ciclo motor. 

(E) veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo 
automotor. 

 
Questão 30 
 Sobre a fotocópia da Carteira Nacional de 

Habilitação podemos afirmar que 
(A) é valida quando apresentada junto com o título de 

eleitor. 
(B) é válida quando apresentada junto com o passaporte. 

(C) é válida quando autenticada pelo DETRAN/PR. 
(D) não é válida para substituir o documento original nem 

para comprovar o direito de seu portador de dirigir. 
(E) é válida e pode ser inclusive plastificada. 
 
 
 
  
 
 
 







