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A aposta 
 

Amélia é uma velhinha muito ativa e trabalhadeira. Um dia ela entrou no ônibus carregando uma cesta.  
O cobrador ouviu um barulho e perguntou-lhe: 
— A senhora está levando uma galinha na cesta? 
Amélia pensou, pensou e respondeu: 
— Hum... Galinha? Não... Não há galinha nenhuma na cesta.  
O cobrador insistiu tanto que Amélia resolveu fazer uma aposta: 
— Senhor cobrador, se for galinha, eu desço agora do ônibus... Se não for, eu viajo de graça. 
— Muito bem! – disse o cobrador confiante. – Concordo! 
Amélia, então, levantou a tampa da cesta e um galo de crista bem vermelhinha cantou satisfeito: 
— Cocorocó!... 
— Viu só? Eu não disse que não era galinha?! 
O cobrador riu e deixou a velhinha viajar de graça. 

Adaptação de conto popular por Luciana M. M. Passos 
 

 
1. Após a leitura do texto analise as afirmativas abaixo. 

 
I - A história apresenta dois personagens: Amália e o cobrador. 
II - A história passa dentro do ônibus. 
III - A velhinha é mais esperta que o cobrador. 
IV - Amália viajou de graça. 
V - A velhinha não pode continuar a viagem porque carregava uma cesta. 
   
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II, III e V, apenas. 
B) I, II, III e IV, apenas. 
C) II, III, IV e V, apenas. 
D) I, II, III, IV e V. 
 

2. Assinale a frase que apresenta palavra com ortografia incorreta. 
      
A) Sofreu um acidente de carro. 
B) O tráfico ficou congestionado o dia todo. 
C) Ele não soube discriminar as mercadorias que chegaram. 
D) Tome cuidado para não infringir as regras de trânsito. 
 

3. Leia com atenção as frases abaixo. 
 
1 - Não, atravesse a rua correndo.  
2 - Você sempre olha os dois lados para atravessar a rua? 
3 - Respeite a faixa de pedestre! 
   
A pontuação está correta: 
 
A) apenas na frase 1. 
B) apenas na frase 2. 
C) apenas nas frases 2 e 3. 
D) apenas na 1 e 2. 
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4. As frases abaixo foram retiradas do texto. Separaram-se as sílabas das palavras grifadas como se estivessem no final 

da linha.  
 

1 - ―Não há galinha nen- 
 huma na cesta.‖  
2 - ―O cobrador insistiu ta- 
 nto ...‖ 
3 - ―... que Amélia resol- 
 veu fazer uma aposta:‖ 
 
A(s) oração(ões) com separação de sílabas incorretas no final da linha é(são) a(s):  
 
A) 1 e 3, somente. 
B) 1 e 2, somente. 
C) 2 e 3, somente. 
D) 3, somente. 
 

5. Em todas as alternativas uma palavra é acentuada e a outra não, exceto na letra: 
 
A) está – esta. 
B) á – a. 
C) cáqui – caqui. 
D) é – e. 
 

6. Assinale a alternativa incorreta quanto o gênero dos substantivos. 
  
A) homem – mulher. 
B) ladrão – ladra. 
C) autor – atriz. 
D) anão – anã. 
 

7. Assinale a alternativa em que o substantivo é usado somente no plural. 
 
A) ônibus. 
B) lápis. 
C) pires. 
D) bodas. 
 

8. De acordo com o texto, todas as palavras entre parênteses são sinônimas das palavras grifadas nas frases, exceto na: 
 
I - A velhinha é ativa. (esperta) 
II - O cobrador insistiu. (teimou) 
III - — Muito bem! – disse o cobrador confiante. (seguro) 
IV - O galo cantou satisfeito. (aborrecido) 
 
A) IV. 
B) III. 
C) I. 
D) II. 
 

9. Colocando a frase: ―O cobrador ouviu um barulho...‖ no plural, assinale a alternativa que contém o verbo correto. 
 
A) ouviam. 
B) ouvirão. 
C) ouviram. 
D) ouvem. 
 

10. Analise as frases quanto à concordância. 
 
(  ) Já são meio-dia e meia. 
(  ) Fazem quinze minutos que ele saiu. 
(  ) Havia muitas crianças no semáforo. 
 
Coloque (C) para correto e (E) para errado. 
 
A) E – C – E. 
B) E – E – C. 
C) C – C – E. 
D) C – C – C. 
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11. Em todas as alternativas temos substantivos no grau aumentativo, exceto em: 
 
A) bandeirola. 
B) fogaréu. 
C) barcaça. 
D) facão. 
 

12. Apresenta erro na flexão do adjetivo, a alternativa: 
 
A) jovens gentis. 
B) moças capazes. 
C) mães severas. 
D) amigos fiels. 
 

13. A única alternativa que não apresenta palavras antônimas é: 
 
A) zelar – descuidar. 
B) construir – demolir. 
C) economizar – poupar. 
D) branco – preto. 
 

14. Calcule quantos quilômetros um motorista vai percorrer, sabendo que ele já percorreu um terço da metade do trajeto 
todo, ou seja, 45 quilômetros. 
 
A) 280 km. 
B) 310 km. 
C) 350 km. 
D) 270 km. 
 

15. Numa viagem, 
1/4 do percurso o motorista fez a 90 km/h; 

1/5 a 100 km/h; 
1/6 a 110 km/h e os 115 km restantes fez a 80 

km/h. O percurso todo tem _______ km. 
 
A) 280 
B) 320 
C) 300 
D) 310 
 

16. A razão entre os quilômetros percorridos e os a percorrer em uma viagem é de 
5/8 e o trajeto todo tem 546 quilômetros. 

Para concluir a viagem o motorista deverá percorrer mais _______ quilômetros. 
 
A) 210 
B) 336 
C) 406 
D) 200 
 

17. Um motorista tirou uma foto ao lado de seu carro. Na foto a altura do carro era 3 cm e a do motorista era 3,5 cm. Se na 
realidade o carro mede 1,5 m de altura, o motorista mede: 
 
A) 1,75 m. 
B) 1,7 m. 
C) 1,8 m. 
D) 1,78 m. 
 

18. Uma Prefeitura abriu concurso para diversos cargos que exigiram escolaridade dos níveis: fundamental, médio e 
superior  e se inscreveram  28935 candidatos. A divisão  dos  inscritos  pela escolaridade  exigida ( fundamental, médio  
e superior ) é diretamente proporcional a 8, 5, 2, respectivamente. Para os cargos de maior escolaridade se inscreveram 
________ candidatos. 
 
A) 2.848 
B) 3.848 
C) 4.488 
D) 3.858 
 

19. A 120 km/h um motorista gastou 3 horas para fazer uma viagem. Se diminuir a velocidade em 20% gastará ______ 
minutos a mais para fazer o mesmo percurso. 
 
A) 35 
B) 40 
C) 45 
D) 50 
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20. Um motorista vendeu seu veículo por R$ 15.844,00. Calcule quanto ele pagou pelo veículo se nessa venda ele teve um 
prejuízo de 15%. 
 
A) R$ 18.640,00. 
B) R$ 18.720,00. 
C) R$ 17.840,00. 
D) R$ 18.740,00. 
 

21. Um motorista aplicou a quantia de R$ 8.850,00 por 10 meses a juros simples de 1,5% ao mês. Ao final desse período 
resgatou o montante e deu de entrada num veículo que custou R$ 21.660,00. O total que financiou foi de: 
 
A) R$ 11.482,50. 
B) R$ 11.593,50. 
C) R$ 11.493,50. 
D) R$ 12.482,50. 
 

22. No segundo semestre do ano passado um motorista cometeu 5 infrações totalizando 18 pontos. Sabendo-se que as 
infrações eram médias (4 pontos) e leves (3 pontos), só com as infrações leves cometidas ele teve computado _______ 
pontos no seu prontuário. 
 
A) 9 
B) 12 
C) 15 
D) 6 
 

23. A roda de um veículo tem 82 cm de diâmetro. Se ela der 15.600 voltas completas terá percorrido, aproximadamente: 
(Obs: π =3,14) 
 
A) 401,67 km. 
B) 40,067 km. 
C) 40,167 km. 
D) 400,67 km. 
 

24. Calcule a área da garagem de um veículo que mede 1,6 m x 3,95 m sabendo-se que quando estacionado, ao seu redor, 
sobra um espaço médio de 60 cm. 
 
A) 14,28 m

2
. 

B) 14,42 m
2
. 

C) 14,32 m
2
. 

D) 13,42 m
2
. 

 
25. Calcule o peso do veículo sabendo que: 

 
 seus ocupantes: pai, mãe e filho juntos pesam duas vezes e meia o peso do pai. 
 o veículo pesa doze vezes e meia o peso do pai. 
 juntos, os ocupantes e veículo pesam uma tonelada e 440 quilos. 

 
A) 1200 kg. 
B) 1250 kg. 
C) 1150 kg. 
D) 1220 kg. 
 

26. O tanque de um veículo mede 60 cm x 25 cm x 40 cm e está totalmente cheio. Calcule quanto resta de combustível nele 
sabendo que na segunda-feira foram gastos 0,25 de sua capacidade; na terça-feira 0,35 de sua capacidade e na quarta-
feira 0,2 de sua capacidade. 
( Obs: 1 dm

3
 = 1 L ) 

 
A) 15. 
B) 10. 
C) 13. 
D) 12. 
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27. Analise as afirmações abaixo. 
 
1 - Use a sinalização de advertência (triângulo de segurança) e o pisca-alerta quando precisar parar temporariamente o 

veículo na pista de rolamento. 
2 - Em locais onde o estacionamento é proibido, você deverá parar apenas durante o tempo suficiente para o embarque 

ou desembarque de passageiros desde que a parada não venha a interromper o fluxo de veículos ou a locomoção 
de pedestres. 

3 - Não abra a porta nem a deixe aberta, sem ter a certeza que isso não vai trazer perigo para você ou para os outros 
usuários da via.  

 
Estão de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2 e 3, apenas. 
 

28. Sobre o transporte de criança e o uso do cinto de segurança é incorreto afirmar. 
 
A) O transporte de crianças com até dez anos de idade deve ser feito no banco traseiro do veículo, e acomodadas em 

dispositivo de retenção afixado ao cinto de segurança do veículo, adequado à sua estatura, peso e idade. 
B) Excepcionalmente nos veículos que não possuem banco traseiro, e só nestes casos, poderão ser transportadas 

crianças menores de 10 anos no banco dianteiro, utilizando o cinto de segurança e dependendo da idade, elas 
deverão ser colocadas em cadeiras apropriadas, com a utilização do cinto de segurança. 

C) Permite-se transportar bebês no colo, ambos com o mesmo cinto de segurança. 
D) Se o veículo tiver ―air bag‖ para o passageiro, é recomendável que ele seja desligado, enquanto a criança estiver 

sendo transportada. 
 

29. Cruzamentos entre vias são áreas de risco no trânsito e quanto mais movimentado, mais conflito haverá entre veículos, 
pedestres e ciclistas, aumentando os riscos de colisões e atropelamentos. Ao se aproximar de um cruzamento, 
independentemente de existir algum tipo de sinalização, você deve redobrar a atenção e reduzir a velocidade do veículo. 
É incorreto afirmar que:  
 
A) se não houver sinalização, a preferência de passagem é do veículo que se aproxima do cruzamento pela esquerda. 
B) se houver a placa PARE, no seu sentido de direção, você deve parar, observar se é possível atravessar e só aí 

movimentar o veículo. 
C) numa rotatória, a preferência de passagem é do veículo que já estiver circulando na mesma. 
D) havendo sinalização por semáforo, o condutor deverá fazer a passagem com a luz verde. Com a luz amarela, você 

só deverá fazer a travessia se já tiver entrado no cruzamento ou se esta condição for a mais segura para impedir 
que o veículo que vem atrás colida com o seu. 

 
30. O Art. 89. do CTB estabelece ordens de prioridades de sinalização que os condutores deverão respeitar no trânsito. 

Preencha os parênteses com I, II e III para estabelecer a ordem correta de prevalência constante da lei. 
 
(  ) As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. 
(  ) As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. 
(  ) As indicações do semáforo sobre os demais sinais. 
 
O preenchimento correto é: 
 
A) II – I – III. 
B) III – I – II. 
C) I – III – II. 
D) III – II – I. 
 

31. As figuras abaixo representam, respectivamente, sinalização de: 
 
A) Advertência e Indicação. 
B) Indicação e Regulamentação. 
C) Regulamentação e Advertência. 
D) Regulamentação e Educativos. 
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32. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas as suas características 
técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima, nas vias 
urbanas será de:  
 

1 - 80 km/h (  ) Vias locais    

2 - 60 km/h (  ) Vias arteriais   

3 - 40 km/h (  ) Vias de trânsito rápido  

4 - 30 km/h (  ) Vias coletoras    

   
Preenchendo os parênteses com os números para estabelecer a correspondência entre as colunas a sequência correta 
é: 
 
A) 3 – 2 – 4 – 1. 
B) 2 – 1 – 3 – 4. 
C) 4 – 2 – 1 – 3. 
D) 1 – 3 – 2 – 4. 
 

33. As figuras abaixo representam sinalização de: 
                                          
(  ) Indicação. 
(  ) Educativas. 
(  ) Serviços auxiliares. 
 
Preenchendo os parênteses a sequência correta é: 
 
A) 1 – 2 – 3. 
B) 2 – 1 – 3. 
C) 3 – 1 – 2. 
D) 2 – 3 – 1. 
 

34. Analise as afirmações em geral sobre as disposições do CTB. 
 
 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.   
 A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as 

condições operacionais de trânsito e da via.  
 O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou 

cerração.     
 Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa.  
 O condutor de veículo poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, para fazer as advertências a outros 

condutores sobre fiscalização rodoviária à frente.  
 Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga 

deverão estar situados fora da pista de rolamento.   
 
São afirmações corretas: 
 
A) apenas cinco. 
B) apenas quatro. 
C) apenas três. 
D) todas. 
 

As questões de Direção Defensiva foram extraídas das orientações do Denatram disponível na Internet. 
 
Você dirige um veículo que exige conhecimento e habilidade, passa por lugares diversos e complexos, nem sempre 
conhecidos, onde também circulam outros veículos, pessoas e animais. É muito importante para você, conhecer as regras de 
trânsito, a técnica de dirigir com segurança e saber como agir em situações de risco.  

 
35. A observação do estado dos pneus é um item que o próprio condutor pode realizar e tomar as providências necessárias. 

É incorreto afirmar que: 
 
A) A estabilidade do veículo também está relacionada com a calibragem correta dos 

pneus. Pneus murchos têm sua vida útil diminuída, prejudicam a estabilidade, 
aumentam o consumo de combustível e reduzem a aderência em piso com água.  

B) O uso de pneus de dimensões superiores aos originais do veículo é recomendado 
para aumentar a estabilidade em viagens longas e frequentes. 

C) O pneu deverá ter sulcos cuja função é permitir o escoamento de água para 
garantir perfeita aderência ao piso e a segurança, em caso de piso molhado. 

D) As bolhas ou cortes são deformações na carcaça que podem causar um estouro 
ou uma rápida perda de pressão. 
 

        1                  2                3 
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36. Os veículos dispõem de equipamentos e sistemas importantes para evitar situações de perigo que possam levar a 
acidentes, e manter esses equipamentos em boas condições é importante para que eles cumpram suas funções. O 
desgaste de um componente pode prejudicar o funcionamento de outros e comprometer a segurança. Mesmo não sendo 
profissional em mecânica o próprio motorista pode observar o funcionamento do veículo, seja pelas indicações do painel, 
ou por uma inspeção visual simples tais como: 
 
(  ) Observar se as palhetas estão ressecadas para trocá-las.  
(  ) Nos veículos refrigerados a água verificar o nível do reservatório de água do radiador. 
(  ) Antes de viajar olhar no painel se o volume de combustível no tanque é suficiente para chegar ao destino.  
(  ) Procurar vazamentos sob o veículo que podem indicar comprometimento do sistema de transmissão (câmbio). 
 
São (V) verdadeiras ou (F) falsas as afirmações na sequência: 
 
A) V – V – F – V. 
B) V – V – V – V. 
C) F – V – V – V. 
D) V – F – V – V. 
 

37. Para frear com segurança é preciso estar atento. O sistema de freios desgasta-se com o uso do veículo e tem sua 
eficiência reduzida. Analise as principais razões de perda de eficiência e como inspecionar. 
 
1 - Quando você atravessa locais encharcados ou com poças de água, utilizando veículo com freios a lona, pode 

ocorrer a perda de eficiência momentânea do sistema de freios. Observando as condições do trânsito no local, 
reduza a velocidade e pise no pedal de freio algumas vezes para voltar à normalidade. 

2 - Nos veículos dotados de sistema ABS (central eletrônica que recebe sinais provenientes das rodas e que gerencia a 
pressão no cilindro e no comando dos freios, evitando o bloqueio das rodas) verifique, no painel, a luz indicativa de 
problemas no funcionamento. 

3 - Ao dirigir, evite utilizar tanto as freadas bruscas, como as desnecessárias, pois isto desgasta mais rapidamente os 
componentes do sistema de freios.  

 
São afirmações corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2 e 3, apenas. 
 

38. A adoção de uma posição correta ao dirigir evita desgaste físico e contribui para evitar situações de perigo. Siga as 
orientações: 
 
1 - Coloque o cinto de segurança, de maneira que ele se ajuste firmemente ao seu corpo. A faixa inferior deve passar 

pela região do abdome e a faixa transversal passar sobre o peito e não sobre o pescoço. 
2 - Fique em posição que permita enxergar bem as informações do painel e verifique sempre o funcionamento de 

sistemas importantes como, por exemplo, a temperatura do motor. 
3 - Utilize calçados confortáveis, como chinelos e mantenha os pés no pedal do freio para caso de emergência. 
 
São orientações corretas: 
 
A) 2 e 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
 

39. Sabe-se que a 80 quilômetros por hora, um carro percorre 22 metros, em um único segundo. Se acontecer uma 
emergência, entre perceber o problema, tomar a decisão de frear, acionar o pedal e o veículo parar totalmente, vão ser 
necessários, pelo menos, 44 metros. Dentre os fatores que diminuem a concentração e retardam os reflexos, não se 
inclui: 
 
A) Consumir bebida alcoólica ou drogas. 
B) Ficar muito tempo sem dormir, dormir pouco ou dormir muito mal. 
C) Consumir chocolates e refrigerantes. 
D) Ingerir alimentos muito pesados, que acarretam sonolência. 
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40. Quanto mais você enxerga e percebe o que acontece à sua volta enquanto dirige, maior a possibilidade de evitar 
situações de perigo. 
 
1 - Não coloque bagagens ou objetos que impeçam sua visão através do retrovisor interno.  
2 - Os retrovisores externos, esquerdo e direito, devem ser ajustados de maneira que você, sentado na posição de 

direção, enxergue o limite traseiro do seu veículo e com isso reduza a possibilidade de ―pontos cegos‖ ou sem 
alcance visual.  

3 - Fique atento também aos ruídos dos motores dos outros veículos e só faça a manobra se estiver seguro de que não 
vai causar acidentes. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
 

41. Embora sejam proibidos pela legislação são de uso frequente os seguintes fatores que reduzem a concentração: 
 
 Usar o telefone celular ao dirigir, mesmo que seja em viva voz. 
 Assistir televisão a bordo ao dirigir. 
 Dar carona. 
 Ouvir aparelho de som em volume que não permita ouvir os sons do seu próprio veículo e dos demais. 
 Transportar animais soltos e desacompanhados no interior do veículo. 
 Transportar, no interior do veículo, objetos que possam se deslocar durante o percurso. 
 
Atendem ao enunciado: 
 
A) apenas quatro afirmações. 
B) apenas três afirmações. 
C) apenas cinco afirmações. 
D) todas as afirmações. 
 

42. Para evitar acidentes no trânsito deve-se adquirir o hábito de forçar a concentração no ato de dirigir, e não distrair-se 
observando: 
 
A) a beleza da paisagem. 
B) as informações no painel do veículo, como velocidade, combustível, sinais luminosos. 
C) os espelhos retrovisores. 
D) a movimentação de outros veículos à sua frente, à sua traseira ou nas laterais. 
 

43. A velocidade máxima permitida numa curva leva em consideração aspectos geométricos de construção da via. Para sua 
segurança e conforto, acredite na sinalização e adote os seguintes procedimentos: 
 
1 - Diminua a velocidade, com antecedência, usando o freio e, se necessário, reduza a marcha, antes de entrar na 

curva e de iniciar o movimento do volante. 
2 - Comece a fazer a curva com movimentos suaves e contínuos no volante, acelerando gradativamente e respeitando 

a velocidade máxima permitida.  
3 - À medida que a curva for terminando, retorne o volante à posição inicial, e aumente imediatamente o máximo de 

velocidade. 
4 - Procure fazer a curva, movimentando o menos que puder o volante, evitando movimentos bruscos e oscilações na 

direção. 
 
Está incorreta a afirmação: 
 
A) 4, apenas. 
B) 3, apenas. 
C) 2, apenas. 
D) 1, apenas. 
 

44. Sob neblina ou cerração, você não deve:  
 
A) acender a luz baixa do farol (e o farol de neblina se tiver).  
B) aumentar a distância do veículo à sua frente.  
C) parar em local seguro, como um posto de abastecimento, no caso de neblina muito intensa. 
D) aumentar a velocidade para sair rapidamente do trecho.  
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45. Onde há sinalização proibindo a ultrapassagem, não ultrapasse. A sinalização é a representação da lei e foi implantada 
por pessoal técnico que já calculou que naquele trecho não é possível a ultrapassagem, porque há perigo de acidente. 
 
 Nos trechos onde houver sinalização permitindo a ultrapassagem, ou onde não houver qualquer tipo de sinalização, 

só ultrapasse se a faixa do sentido contrário de fluxo estiver livre e, mesmo assim, só tome a decisão considerando 
a potência do seu veículo e a velocidade do veículo que vai à frente. 

 Para ultrapassar, acione a seta para esquerda, mude de faixa a uma distância segura do veículo à sua frente e só 
retorne à faixa normal de tráfego quando puder enxergar o veículo ultrapassado pelo retrovisor. 

 Em virtude da queda de velocidade que ocorre nos trechos em aclive é permitida a ultrapassagem mesmo sem 
visibilidade suficiente.  

 Nos declives, as velocidades de todos os veículos são muito maiores e para ultrapassar nesses trechos, tome 
cuidado adicional com a velocidade para a ultrapassagem para não exceder a velocidade máxima permitida naquele 
trecho da via. 

 Não dificulte a ultrapassagem de outros veículos que tentam ultrapassá-lo, mantendo a velocidade do seu veículo 
ou até mesmo reduzindo-a ligeiramente. 

 
São afirmações corretas: 
 
A) apenas três. 
B) apenas duas. 
C) apenas quatro. 
D) todas. 
 

46. A chuva reduz a visibilidade, deixa a pista molhada e escorregadia e pode criar poças de água se o piso da pista for 
irregular, não tiver inclinação favorável ao escoamento de água, ou se estiver com buracos. É bom ficar alerta desde o 
início da chuva, quando a pista, geralmente, fica mais escorregadia, devido à presença de óleo, areia ou impurezas. E, 
tomar ainda mais cuidado, no caso de chuvas intensas, quando a visibilidade é ainda mais reduzida e a pista é recoberta 
por uma lâmina de água podendo aparecer muito mais poças. Nesta situação, redobre sua atenção e adote os seguintes 
procedimentos:  
 
(  ) aumente a distância do veículo à sua frente.   
(  ) acione a luz alta do farol.  
(  ) reduza a velocidade até sentir conforto e segurança.  
(  ) evite pisar no freio de maneira brusca, para não travar as rodas e não deixar o veículo derrapar, pela perda de 

aderência.  
(  ) se o veículo tem freios ABS (que não deixa travar as rodas), aplique a força no pedal mantendo-o pressionado até o 

seu controle total. 
(  ) quando o veículo estiver sobre poças de água, segure a direção com força para manter o controle de seu veículo e 

pise vigorosamente no freio. 
 
As afirmações são (V) verdadeiras ou (F) falsas na sequência: 
 
A) V – V – F – V – V – V. 
B) V – V – V – V – V – V. 
C) F – V – V – V – V – F. 
D) V – F – V – V – V – F. 
 

47. A falta ou o excesso de luminosidade podem aumentar os riscos no trânsito. Ver e ser visto é uma regra básica para a 
direção segura. Confira como agir: 
 
 A luz baixa do farol deve ser utilizada obrigatoriamente à noite, mesmo em vias com iluminação pública.  
 Recomenda-se o uso da luz baixa do veículo, mesmo durante o dia, nas rodovias.  
 A iluminação do veículo à noite, ou em situações de escuridão, por chuva ou em túneis, permite aos outros 

condutores, e especialmente aos pedestres e aos ciclistas, observarem com antecedência o movimento dos 
veículos e com isso, se protegerem melhor. 

 Mantenha sempre os faróis regulados e, ao cruzar com outro veículo, acione com antecedência a luz baixa. 
 No caso das motocicletas, ciclomotores e do transporte coletivo de passageiros, estes últimos quando trafegarem 

em faixa própria, o uso da luz baixa do farol é obrigatório. 
 
São orientações corretas: 
 
A) todas. 
B) apenas quatro. 
C) apenas três. 
D) apenas duas. 
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48. Antes de colocar seu veículo em movimento, verifique as condições de funcionamento dos equipamentos de uso 
obrigatório, e mantenha, a todo o momento, domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e com os cuidados 
indispensáveis à segurança do trânsito. Está incorreta a orientação sobre procedimentos do condutor.  
 
A) Dê preferência de passagem aos veículos que se deslocam sobre trilhos, respeitadas as normas de circulação. 
B) Ao ouvir a sirene de um veículo de socorro que o segue, aumente a velocidade para não provocar a demora no 

atendimento.  
C) Ao dirigir um veículo de maior porte, tome todo o cuidado e seja responsável pela segurança dos veículos menores, 

pelos não motorizados e pela segurança dos pedestres. 
D) Reduza a velocidade ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo (ônibus) que esteja parado efetuando o 

embarque ou desembarque de passageiros. 
 

49. Analise as seguintes regras gerais e importantes para uma direção segura. 
 

1 - Aguarde uma oportunidade segura e permitida pela sinalização para fazer uma ultrapassagem, quando estiver 
dirigindo em vias com duplo sentido de direção e pista única.  

2 - Numa rodovia, para fazer uma conversão à esquerda ou um retorno, sinalize e force a manobra.  
3 - Não pare seu veículo nos cruzamentos, bloqueando a passagem de outros veículos. Aguarde, antes do cruzamento, 

o trânsito fluir e vagar um espaço no trecho de via à frente. 
4 - O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto no caso do condutor. 
5 - Mantenha uma distância segura do veículo da frente, pois uma boa distância permite que você tenha tempo de 

reagir e acionar os freios diante de uma situação de emergência e haja tempo também para que o veículo, uma vez 
freado, pare antes de colidir. 

6 - Mantenha a atenção ao dirigir, mesmo em vias com tráfego denso e com baixa velocidade, observando atentamente 
o movimento de veículos, pedestres e ciclistas, devido à possibilidade da travessia de pedestres fora da faixa e a 
aproximação excessiva de outros veículos, que podem acarretar acidentes. 

 
Estão corretas as afirmações: 
 
A) 1, 3, 4, 5 e 6, apenas. 
B) 2, 3, 4 e 6, apenas. 
C) 1, 2 e 5, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
 

50. Preservar o meio ambiente é uma necessidade de toda a sociedade e o motorista deve fazer a sua parte. Alguns 
procedimentos contribuem para a redução da poluição atmosférica e da poluição sonora, tais como: 
 
 Regule e faça a manutenção periódica do motor. 
 Troque de marcha na rotação correta do motor. 
 Evite reduções constantes de marcha, acelerações bruscas e freadas excessivas. 
 Desligue o motor numa parada prolongada. 
 Não acelere quando o veículo estiver em ponto morto ou parado no trânsito. 
 Mantenha o escapamento e o silencioso em boas condições. 
 
São afirmações corretas: 
 
A) apenas cinco 
B) apenas quatro. 
C) todas. 
D) apenas três. 
 
 
 
 

 




