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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

O fantasma da sede 
Má distribuição, poluição e conflito limitam 

acesso à água potável 
 

A água evapora dos oceanos, cai sobre a 
terra, aflui para os rios e correm de volta para o 
mar- e parece, assim, ser um recurso ilimitado. 
Mas apenas 2,5% da água do planeta é doce e a 
maior parte dela está congelada nos pólos. Assim, 
de toda água doce existente, apenas 0,6% pode 
ser hoje utilizada. Para piorar, mudanças 
climáticas podem alterar a distribuição dos locais e 
dos períodos de cheias, e a elevação do nível dos 
mares pode tornar salobra a água doce dos 
litorais. 

O ciclo hidrológico gera um fluxo constante 
de água, mas a qualidade está se deteriorando na 
mesma medida em que a população mundial 
continua a crescer. Mais de 1 bilhão de pessoas 
em 80 países não tem acesso à água doce 
confiável e, a cada dia, 25 mil morrem por causa 
de doenças associadas ao consumo de água de 
má qualidade. E, conforme se intensifica escassez 
da água, também aumentam os conflitos por ela – 
entre países que partilham um mesmo rio numa 
fronteira, por exemplo. Cada pessoa necessita de 
pelo menos meio litro de metro cúbico de água 
limpa por dia, para beber, cozinhar e manter a 
higiene pessoal. Mas um sexto da população 
mundial tem de se contentar com menos do que 
isso. Populações concentradas e poluição intensa 
geram escassez até mesmo nas regiões úmidas 
da África e da Ásia. Ainda que parte da água 
possa ser reaproveitada, muitas vezes é preciso 
antes submetê-la a algum tipo de processamento. 
Por outro lado, a maior parte da água para 
irrigação- que constitui o uso isolado mais 
importante- não pode ser reciclada. 

National Geographic Brasil, abril de 2001 
 
QUESTÃO 01 
Sobre o texto lido, marque a afirmação incorreta: 
 
A) O tópico abordado no primeiro parágrafo é o da 

má distribuição da água; 
B) Segundo o autor, à medida que a água vai se 

tornando escassa, aumentam os conflitos por 
causa dela; 

C) A poluição ambiental e o grande contingente 
populacional fazem com que mesmo regiões 
úmidas da África e da Ásia apresentem 
escassez de água; 

D) No segundo parágrafo, o autor afirma que o 
ciclo hidrológico gera um fluxo de água cuja 
qualidade é diretamente proporcional ao 
crescimento populacional; 

E) Em diversas passagens do texto o autor 
recorre a dados numéricos com o objetivo de 
justificar o seu ponto  de vista para convencer o 
leitor a respeito da verdade dos fatos. 

QUESTÃO 02 
Quanto à tipologia textual, podemos classificar o 
texto lido em: 
 
A) Narrativo; 
B) Descritivo; 
C) Dissertativo; 
D) Didático; 
E) Lúdico. 
 
QUESTÃO 03 
Marque a opção em que todas as palavras estão 
escritas de forma correta, sem apresentar erro de 
grafia: 
 
A) Deslize, repuzera, baliza e arrazoado; 
B) Vazar, assaz, catequizar e coalizão; 
C) Regozijo, verniz, hesitar e praseroso; 
D) Cizânia, catequeze, colonizar e humanização; 
E) Civilização, avareza, singeleza e quizesse. 
 
QUESTÃO 04 
Marque a opção em que as palavras acentuadas 
obedecem, respectivamente, a mesma regra de 
cada palavra do texto: água, hidrológico, países e 
também. 
 
A) Má, pássaro, juízes e também; 
B) Árduo, relâmpago, bônus e você; 
C) Mágoas, víssemos, viúvo e alguém; 
D) Proíbo, trôpego, incrível e além; 
E) Árduo, Atlântico, país e pé. 
 
QUESTÃO 05 
Como no subtítulo do texto :”...acesso à água 
potável” . O uso do acento indicativo da crase 
também é obrigatório em: 
 
A) Fiz uma excursão à Roma; 
B) Referia-me à sua irmã; 
C) Vou à casa depois da aula de ginástica; 
D) Os dois inimigos estavam face à face; 
E) Nossos atletas estão em condições 

semelhantes às dos americanos. 
 
QUESTÃO 06 
Marque a opção em que há erro na classificação 
da palavra grifada: 
 
A) O cego de Ipanema representava naquele 

momento todas as alegrias da noite escura da 
alma. (substantivo) 

B) Vou seguir-lhe os passos. (pronome 
possessivo) 

C) Vejo três meninas caindo rápido, enfunadas, 
como se dançassem. (conjunção) 

D) Não sabes o muito que te quero! (advérbio) 
E) Por outro lado, a maior parte da água para 

irrigação- que constitui o uso isolado mais 
importante- não pode ser reciclado. (pronome 
relativo) 
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QUESTÃO 07 
Observe o período do texto: “Ainda que parte da 
água possa ser reaproveitada, muitas vezes é 
preciso antes submetê-la a algum tipo de 
processo”. 
A oração grifada tem a seguinte classificação: 
 
A) Subordinada adverbial causal; 
B) Subordinada adverbial condicional; 
C) Subordinada adverbial concessiva; 
D) Subordinada adverbial conformativa; 
E) Oração principal. 
 
QUESTÃO 08 
Marque o item que apresenta erro de regência: 
 
A) Cheguei ao cinema meia hora depois dele; 
B) Simpatizava com a idéia de ser guarda 

municipal; 
C) Assistimos à inauguração da piscina; 
D) O juiz não perdoou o réu pelos delitos e julgou 

procedente a ação; 
E) O motorista não respeitava os sinais nem 

obedecia às normas de trânsito. 
 
QUESTÃO 09 
Assinale o item em que a concordância obedece à 
norma culta: 
 
A) Duzentas gramas de queijo são demais para 

fazer a torta; 
B) O país não dispõe de recursos bastantes para  

a obra; 
C) Seguem incluso os comprovantes solicitados; 
D) A paciência é necessário nessa situação; 
E) É proibido a entrada de estranhos. 
 
QUESTÃO 10 
Marque o item em que o significado da palavra 
grifada é inadequado à frase: 
 
A) A discrição como agia, mascarava  suas 

atitudes discriminatórias contra os mestiços; 
B) O perigo era iminente e ninguém percebia; 
C) Devemos ser fiéis ao cumprimento do dever; 
D) A incipiência do povo o faz escolher maus 

governantes; 
E) O mercantil estava sempre sortido. 
 
QUESTÃO 11 
A denominação do município de Pacatuba, 
originária da língua tupi, significa: 
 
A) Escassez de pacas; 
B) Movimento de pacas; 
C) Reino de pacas; 
D) Abundância de pacas; 
E) Refúgio de pacas. 
 
QUESTÃO 12 
A criação do município de Pacatuba deu-se 
através do desmembramento do município de: 
 

A) Fortaleza; 
B) Guaiúba; 
C) Itaitinga; 
D) Maracanaú; 
E) Maranguape. 
 
QUESTÃO 13 
A 57ª Zona Eleitoral sediada no município de 
Pacatuba é constituída: 
 
A) Pelo município de Pacatuba exclusivamente; 
B) Pelos municípios de Pacatuba e Guaiúba 

exclusivamente; 
C) Pelos municípios de Pacatuba e Itaitinga 

exclusivamente; 
D) Pelos municípios de Pacatuba, Guaiúba e 

Itaitinga exclusivamente; 
E) Pelos municípios de Pacatuba, Guaiúba, 

Itaitinga e Maranguape. 
 
QUESTÃO 14 
Assinale a opção que aponta de forma incorreta o 
nome de um dos distritos do município de 
Pacatuba: 
 
A) Senador Carlos Jereissati; 
B) Pavuna; 
C) Alto São João; 
D) Pacatuba (Sede); 
E) Monguba. 
 
QUESTÃO 15 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, a correta denominação do 
bioma do município de Pacatuba é: 
 
A) Serra; 
B) Litoral; 
C) Sertão; 
D) Cerrado; 
E) Caatinga. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 16 
Marque a alternativa que contém o conceito de 
direção defensiva: 
 
A) Direção defensiva é dirigir com o propósito de 

chegar em menor tempo possível ao local de 
destino, a fim de evitar o fluxo lento de 
veículos; 

B) Direção defensiva é dirigir com objetivo de 
prevenir acidentes, atento às ações incorretas 
de outros motoristas e das possíveis condições 
adversas da pista e do tempo, bem como a 
utilização correta da legislação; 

C) Direção defensiva é o ato de se defender das 
atitudes agressivas dos demais condutores, 
quando ocorrer colisão de veículos; 

D) Direção defensiva é um conjunto de atitudes 
que devem ser tomadas pelos motoristas para 
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evitar engarrafamento nas rodovias, desse 
modo, faz parte do conceito de direção 
defensiva a realização de ultrapassagens; 

E) N.R.A. 
 
QUESTÃO 17 
São modalidades de direção defensiva: 
 
A) Corretiva e preventiva; 
B) Abusiva e repressiva; 
C) Combativa e cautelosa; 
D) Veloz e lenta; 
E) Agressiva e passiva. 
 
QUESTÃO 18 
Os acidentes de trânsito decorrentes de falha do 
motorista podem ser evitados com: 
 
A) Velocidade, imprudência e combatividade; 
B) Supervisão, disciplina, treinamento e educação; 
C) Estudo, capacitação, educação e 

combatividade; 
D) Ação, reação, imprudência e negligência; 
E) Comando, impulsividade, disciplina e 

treinamento. 
 
QUESTÃO 19 
Marque a alternativa que contém a exata 
descrição do condutor habilitado na Categoria D: 
 
A) Condutor de veículo motorizado utilizado em 

transporte de carga, cujo peso bruto total 
exceda a três mil e quinhentos quilogramas; 

B) Condutor de veículo motorizado utilizado no 
transporte de passageiros, cuja lotação exceda 
a oito lugares, excluído o do motorista; 

C) Condutor de veículo motorizado, não abrangido 
pela categoria A, cujo peso bruto total não 
exceda a três mil e quinhentos quilogramas e 
cuja lotação não exceda a oito lugares, 
excluído o do motorista; 

D) Condutor de veículo motorizado de duas ou 
três rodas com carro lateral; 

E) Condutor de veículo motorizado de duas ou 
três rodas sem carro lateral. 

 
QUESTÃO 20 
Para habilitar-se na categoria D, o candidato 
deverá preencher uma série de requisitos. 
Sabendo disso, marque a alternativa que NÃO 
corresponde a um desses requisitos: 
 
A) Ser maior de vinte e um anos; 
B) Estar habilitado no mínimo há dois anos na 

categoria B, ou no mínimo há um ano na 
categoria C; 

C) Estar habilitado no mínimo há um ano na 
categoria B, ou no mínimo há seis meses na 
categoria C; 

D) Não ter cometido nenhuma infração grave ou 
gravíssima durante os últimos doze meses; 

E) Não ser reincidente em infrações médias 
durante os últimos doze meses. 

 
QUESTÃO 21 
Marque a opção que completa corretamente as 
lacunas da frase abaixo, de acordo com o Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB): 
 
É objetivo do Sistema Nacional de Trânsito 
estabelecer diretrizes da Política Nacional de 
Trânsito, com vistas à __________, ao 
____________  e à ____________. 
 
A) Segurança/conforto/educação para o trânsito; 
B) Satisfação/ bem-estar/ comodidade do 

motorista; 
C) Comodidade/ conforto/ felicidade dos 

condutores; 
D) Harmonia/ conforto/ educação dos agentes de 

trânsito; 
E) Competição/ desconforto/ educação para o 

trânsito. 
 
QUESTÃO 22 
Marque a única opção que NÃO contém um 
equipamento de segurança de veículos:  
 
A) Cinto de segurança; 
B) Encosto de cabeça; 
C) Aerofólio; 
D) Extintor de incêndio; 
E) Triângulo. 
  
QUESTÃO 23 
São equipamentos de comunicação luminosa e 
sonora dos veículos, respectivamente: 
 
A) Pisca-alerta e buzina; 
B) Pedal da embreagem e pedal do acelerador; 
C) Luz de feio e capacete; 
D) Luz de ré e bateria; 
E) Lanterna portátil e rádio. 
 
QUESTÃO 24 
Complete as lacunas da frase abaixo, de acordo 
com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB): 
 
 O condutor deverá, a todo momento, ter 
__________  de seu veículo, dirigindo-o com 
_____________ e cuidados indispensáveis à 
______________ do trânsito. 
 
A) Domínio, atenção e segurança; 
B) Domínio, displicência, segurança; 
C) Posse, rapidez, melhoria; 
D) Conhecimento, negligência, melhoria; 
E) Conhecimento, imprudência, segurança. 
 
QUESTÃO 25 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), o condutor de veículo poderá fazer uso de 
buzina na seguinte situação:  
 
A) Nos dias festivos, em toque longo e contínuo, 

mesmo durante a madrugada; 
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B) Para fazer advertências necessárias a fim de 
evitar acidentes, desde que em toque breve; 

C) Sempre que estiver atrás de veículos muito 
lentos, em toques longos e sucessivos; 

D) Para chamar atenção das pessoas na rua; 
E) Em qualquer momento que desejar, em toque 

longo. 
 
QUESTÃO 26 
Havendo necessidade de frenagem de 
emergência, marque a alternativa que 
corresponde à atitude correta do motorista: 
 
A) Bombear o freio; 
B) Esterçar violentamente a direção;  
C) Debrear no início da frenagem; 
D) Manter o veículo em linha reta, sem esterçar a 

direção; 
E) Bloquear o corpo, apertar o pedal do 

acelerador e, em seguida, pressionar o pedal 
do freio. 

 
QUESTÃO 27 
Acerca da prevenção de acidentes de trânsito, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
A) O condutor deve estar sempre alerta na 

condução do veículo; 
B) Para prevenir acidentes, não é necessário o 

conhecimento das leis de transito; 
C) O condutor deve dirigir prevendo os atos dos 

outros motoristas e dos pedestres, bem como 
eventuais situações que possam ocorrer na via, 
preparando-se para agir com toda a habilidade 
possível, caso seja necessário; 

D) O condutor deve estar completamente 
concentrado no ato de dirigir, evitando atos de 
distração, tais como conversar com os 
passageiros do veículo ou ouvir música em 
volume muito alto; 

E) O condutor precisa ter, além da técnica, 
automatismos corretos, para saber como se 
comportar em situações de risco. 

 
QUESTÃO 28 
Marque a alternativa que contém fatores que 
provocam a aquaplanagem: 
 
A) Calibragem de pneus recomendada pelo 

fabricante e rodízio periódico de pneus; 
B) Existência de uma camada de água entre o 

pneu e o solo, aliada ao fato de estarem gastos 
os pneus; 

C) Pista esburacada e excesso de areia na pista;  
D) Pista sem acostamento e ausência de 

sinalização vertical; 
E) Ausência de sinalização semafórica e pista 

sem passarela para pedestres. 
 
QUESTÃO 29 
A respeito dos primeiros socorros, o que se deve 
fazer quando a vítima de acidente de trânsito 
apresenta sintomas de hemorragia externa? 

 
A) Remover os corpos estranhos localizados no 

ferimento, como vidro e metais cortantes; 
B) Fazer uma incisão com uma faca bem limpa na 

parte do corpo da vítima em que haja perda 
excessiva de sangue; 

C) Aplicar substância cicatrizante no local do 
sangramento; 

D) Medicar a vítima; 
E) Pressionar firmemente o local, comprimindo-o 

com um pano limpo e amarrar uma compressa 
sobre o ferimento. 

 
QUESTÃO 30 
A respeito dos primeiros socorros, qual dos 
sintomas abaixo NÃO caracteriza uma convulsão: 
 
A) Cabeça geralmente inclinada para trás e 

espasmos incontroláveis; 
B) Olhos virados para cima; 
C) Inconsciência; 
D) Perda excessiva de sangue pelo organismo; 
E) Salivação abundante. 
 
QUESTÃO 31 
O motorista que deixa de dar preferência de 
passagem a pedestre que não haja concluído a 
travessia comete: 
 
A) Infração leve;  
B) Infração grave, mesmo que ocorra, no meio da 

travessia do pedestre, sinal verde para o 
veículo; 

C) Infração gravíssima, apenas se o sinal estiver 
vermelho para o veículo; 

D) Infração gravíssima, mesmo que ocorra, no 
meio da travessia do pedestre, sinal verde para 
o veículo; 

E) Infração média. 
 
QUESTÃO 32 
O motorista que executa operação de conversão à 
direita ou à esquerda em locais proibidos pela 
sinalização comete: 
 
A) Infração grave e está sujeito à penalidade de 

multa; 
B) Infração gravíssima e está sujeito à penalidade 

de advertência; 
C) Infração média e está sujeito à penalidade de 

multa; 
D) Infração gravíssima e está sujeito à penalidade 

de multa; 
E) Infração leve. 
 
QUESTÃO 33 
O motorista que avança o sinal vermelho do 
semáforo ou o de parada obrigatória comete: 
 
A) Infração média e está sujeito à penalidade de 

multa; 
B) Infração leve está sujeito à penalidade de 

advertência; 
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C) Infração gravíssima e está sujeito à penalidade 
de multa; 

D) Infração grave e está sujeito à penalidade de 
multa; 

E) Infração grave, não estando sujeito a qualquer 
penalidade. 

 
QUESTÃO 34 
O motorista que tem seu veículo imobilizado na via 
por falta de combustível comete: 
 
A) Infração média, sujeitando-se à penalidade de 

multa e à medida administrativa de remoção do 
veículo; 

B) Infração grave, sujeitando-se à penalidade de 
multa e à medida administrativa de remoção do 
veículo; 

C) Infração gravíssima, sujeitando-se à penalidade 
de multa e à medida administrativa de remoção 
do veículo; 

D) Infração média, sujeitando-se apenas à 
penalidade de advertência; 

E) Infração leve, sujeitando-se apenas à 
penalidade de multa. 

 
 
QUESTÃO 35 
Acerca da identificação dos veículos, assinale V 
(verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas 
abaixo e, a seguir, marque a opção correta: 
 
(   ) O veículo será identificado obrigatoriamente 

por caracteres gravados no chassi ou no 
monobloco, reproduzidos em outras partes, 
conforme dispuser o CONTRAN; 

(   ) Nenhum proprietário poderá, sem prévia 
permissão da autoridade executiva de trânsito, 
fazer, ou ordenar que se faça, modificações da 
identificação de seu veículo; 

(   ) O veículo será identificado externamente por 
meio de placas dianteira e traseira, sendo esta 
lacrada em sua estrutura, obedecidas as 
especificações e modelos estabelecidos pelo 
CONTRAN. 

 
A) F, F, F; 
B) F, F, V; 
C) V. F, F; 
D) V, V, V; 
E) V, F, V. 
 
QUESTÃO 36 
Acerca dos sinais de trânsito assinale a alternativa 
correta: 
 
A) Os sinais de trânsito, dentre outras 

classificações, podem ser acessórios e 
obrigatórios; 

B) Os gestos do agente de trânsito não constituem 
uma classificação dos sinais de transito; 

C) Os gestos do condutor não constituem uma 
classificação dos sinais de transito; 

D) 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; 

E) Os locais destinados pelo órgão ou entidade de 
trânsito à travessia de pedestres deverão ser 
sinalizados com círculos de cor amarela 
pintados no leito da via e com advertências de 
parada obrigatória para os condutores;  

 
QUESTÃO 37 
José, lavrador, residente na zona rural do 
Município de Rio das Pedras, efetuou solicitação 
por escrito a um órgão do Sistema Nacional de 
Trânsito para que fosse colocada sinalização 
semafórica em uma rua de grande movimentação 
de veículos, que fica localizada no centro do 
município. Sabendo disso, analise as alternativas 
abaixo e marque a opção correta: 
 
A) José, por residir na zona rural,  não tem direito 

de efetuar solicitação para colocação de 
sinalização semafórica no centro do município; 

B) José deveria ter encaminhado o pedido ao 
Prefeito da Cidade, pois apenas ele pode 
decidir sobre a sinalização de trânsito do 
município, sem que haja qualquer influência 
dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito; 

C) Nenhum cidadão poderá efetuar solicitações 
aos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito; 

D) Todo cidadão pode efetuar solicitações aos 
órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, mas 
esses não têm a obrigação de respondê-las; 

E) Todo cidadão tem o direito de solicitar, por 
escrito, sinalização, fiscalização e implantação 
de equipamentos de segurança e os órgãos ou 
entidades pertencentes ao Sistema Nacional de 
Trânsito têm o dever de analisar as solicitações 
e respondê-las por escrito. 

 
QUESTÃO 38 
Acerca das normas gerais de circulação e conduta 
assinale a alternativa incorreta: 
 
A) O condutor deverá, a todo momento, ter 

domínio de seu veículo, dirigindo-o com 
atenção e cuidados indispensáveis à 
segurança do trânsito; 

B) Os usuários das vias terrestres devem 
incentivar todo ato que possa constituir perigo 
ou obstáculo para o trânsito de veículos, de 
pessoas ou de animais;  

C) Desde que autorizado e devidamente 
sinalizado pelo órgão ou entidade com 
circunscrição sobre a via, será permitida a 
circulação de bicicletas nos passeios; 

D) A velocidade máxima permitida para a via será 
indicada por meio de sinalização, obedecidas 
suas características técnicas e as condições de 
trânsito; 
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E) A velocidade mínima não poderá ser inferior à 
metade da velocidade máxima estabelecida 
para a via, respeitadas as condições 
operacionais de trânsito e da via. 

 
QUESTÃO 39 
Acerca do uso de luzes em veículo, marque a 
alternativa incorreta: 
 
A) O condutor manterá acesos os faróis do 

veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e 
durante o dia nos túneis providos de iluminação 
pública; 

B) A troca de luz baixa e alta, de forma 
intermitente e por curto período de tempo, 
poderá ser usada para indicar a intenção de 
ultrapassar o veículo que segue à frente; 

C) Durante a noite, em circulação, o condutor 
deverá acesa a luz de placa; 

D) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar 
luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou 
ao segui-lo; 

E) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar 
luz baixa, mesmo quando cruzar com outro 
veículo ou ao segui-lo. 

 
QUESTÃO 40 
Marque a alternativa que indica o uso correto do 
pisca-alerta pelo condutor: 
 
A) O pisca-alerta deverá ser utilizado sempre que 

o condutor acionar o pedal do freio; 
B) O pisca-alerta deverá ser utilizado sempre que 

o condutor acionar o pedal da embreagem; 
C) O pisca-alerta deverá ser utilizado sempre que 

o condutor trocar de marcha; 
D) O pisca-alerta deverá ser utilizado sempre que 

o condutor estiver estacionando; 
E) O pisca-alerta deverá ser utilizado em 

imobilizações ou situações de emergência. 
 
QUESTÃO 41 
Marque a alternativa que NÃO contém uma 
espécie de penalidade aplicável pela autoridade 
de trânsito, de acordo com as normas 
estabelecidas pelo Código de Transito: 
  
A) Advertência por escrito; 
B) Multa; 
C) Freqüência obrigatória em curso de reciclagem; 
D) Prisão domiciliar do condutor; 
E) Apreensão do veículo. 
 
QUESTÃO 42 
Considerando os instrumentos que se encontram 
no painel de controle do veículo, assinale a opção 
que contém a função do hodômetro: 
 
A) Indica a velocidade de deslocamento; 
B) Marca a temperatura da água de arrefecimento 

do motor; 
C) Informa a quantidade de combustível no 

tanque; 

D) Registra a quilometragem do veículo; 
E) Informa a pressão da bomba de óleo. 
 
QUESTÃO 43 
Marque a opção que NÃO contém um 
componente do sistema de freio: 
 
A) Pinça; 
B) Sapatas; 
C) Cilindro de roda; 
D) Pastilhas; 
E) Tacógrafo. 
 
QUESTÃO 44 
As rotações por minuto do motor são indicadas por 
um instrumento localizado no painel de controle do 
veículo denominado: 
 
A) Amperímetro; 
B) Velocímetro; 
C) Termômetro; 
D) Manômetro; 
E) Tacômetro. 
 
QUESTÃO 45 
Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que 
contém um componente do sistema de ignição: 
 
A) Freio; 
B) Acelerador; 
C) Embreagem; 
D) Bateria; 
E) Espelho retrovisor. 
    
QUESTÃO 46 
Acerca do extintor de incêndio do veículo, assina 
V (verdadeiro) ou F (falso) para as assertivas 
abaixo e, a seguir, marque a opção correta: 
 
(   ) O extintor de incêndio deve ser mantido sob 

constante revisão para garantir seu perfeito 
funcionamento quando tiver que ser utilizado 
por alguém em situações em que se evidencie 
princípio de incêndio; 

(   ) O rompimento do lacre pode significar que o 
extintor já foi utilizado; 

(   ) A data da validade do extintor de incêndio não 
tem muita relevância se ele nunca tiver sido 
utilizado, desse modo, não será necessário 
revisão ou recarga do extintor.  

 
A) V, V, F; 
B) V, V, V; 
C) F, F, F; 
D) F, V, V; 
E) V. V, F. 
 
QUESTÃO 47 
Acerca do uso do extintor de incêndio, analise os 
itens abaixo e, a seguir, marque a alternativa 
correta: 
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A) Para utilizar o extintor de incêndio pela primeira 
vez o motorista deverá: romper o lacre para 
destravar a válvula, apontar para a base do 
fogo, apertar o gatilho até o fim e movimentar o 
jato em forma de leque; 

B) O motorista deverá deixar sempre a válvula 
destravada (sem o lacre) para agilizar o 
procedimento de uso  do extintor, em caso de 
incêndio; 

C) Na hora de acioná-lo, o motorista deverá 
segurar o extintor sempre na horizontal 
(deitado) ou de cabeça para baixo; 

D) Para utilizar o extintor de incêndio pela primeira 
vez o motorista deverá: travar a válvula, 
apontar o extintor para a parte mais alta das 
chamas, bombear o gatilho e movimentar o jato 
em ziguezague; 

E) O motorista nunca deverá usar o extintor de 
incêndio, devendo sempre acionar os 
bombeiros. 

 
QUESTÃO 48 
Fazem parte de um pneu: 
 
A) A bomba de óleo, o filtro de óleo e os canais de 

lubrificação; 
B) A banda de rodagem, os flancos e os frisos; 
C) A suspensão, o amortecedor e o estabilizador; 
D) Trambulador, o carburador e o radiador; 
E) O freio, a embreagem e o acelerador. 
 
QUESTÃO 49 
Em relação ao motor de um automóvel, complete 
as lacunas da frase abaixo e, a seguir, marque a 
opção correta: 
 
                       O motor transforma a 
_____________________ ,resultante do processo 
de combustão dos combustíveis, em 
____________________. Para isso, é preciso que 
se forme uma mistura inflamável de ar e 
combustível. 
 
A) Energia térmica/ energia mecânica; 
B) Energia mecânica/ energia térmica; 
C) Energia elétrica/ energia mecânica; 
D) Energia eólica/ energia térmica; 
E) Energia mecânica/ energia elétrica. 
 
QUESTÃO 50 
Acerca do uso do sinto de segurança, marque a 
alternativa incorreta: 
 
A) A faixa inferior do cinto deverá ficar abaixo do 

abdômen, sobretudo para as gestantes; 
B) A faixa transversal do cinto deverá vir por sobre 

o ombro, atravessando o peito sem tocar o 
pescoço; 

C) Ao colocar o cinto o passageiro ou o condutor 
deverão verificar se este se encontra bem 
ajustado ao corpo, sem folgas; 

D) Não há obrigatoriedade de uso de cinto de 
segurança pelos passageiros dos bancos 
traseiros de um automóvel; 

E) Os cintos de segurança não devem ter cortes, 
nem dobras que impeçam a perfeita 
elasticidade.  

      
 
 
 
 







