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LIQUIGÁS

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.
01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às marcações das respostas das questões objetivas formuladas nas provas. 

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica 
transparente de tinta na cor preta.

04 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta, 
de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação 
completamente, sem deixar claros.

Exemplo:  

05 - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃO-
-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado.

06  - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de 
uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

08  - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-

-RESPOSTA.
Obs.: O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das 

mesmas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer 
momento. 

09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10 - Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE a LISTA DE 
PRESENÇA.

11 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS, incluído o tem-
po para a marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA.  

12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no 
endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA III
A vida sem celular

O inevitável aconteceu: perdi meu celular. Esta-
va no bolso da calça. Voltei do Rio de Janeiro, peguei 
um táxi no aeroporto. Deve ter caído no banco e não 
percebi. Tentei ligar para o meu próprio número. Deu 
caixa postal. Provavelmente eu o desliguei no em-
barque e esqueci de ativá-lo novamente. Meu quarto 
parece uma trincheira de guerra de tanto procurá-lo. 
Agora me rendo: sou um homem sem celular.

O primeiro sentimento é de pânico. Como vou 
falar com meus amigos? Como vão me encontrar? 
Estou desconectado do mundo. Nunca botei minha 
agenda em um programa de computador, para sim-
plesmente recarregá-la em um novo aparelho. Será 
árduo garimpar os números da família, amigos, con-
tatos profissionais. E se alguém me ligar com um as-
sunto importante? A insegurança é total.

Reflito. Podem me achar pelo telefone fixo. Meus 
amigos me encontrarão, pois são meus amigos. Eu 
os buscarei, é óbvio. Então por que tanto terror?

Há alguns anos - nem tantos assim - ninguém 
tinha celular. A implantação demorou por aqui, em re-
lação a outros países. E a vida seguia. Se alguém 
precisasse falar comigo, deixava recado. Depois eu 
chamava de volta. Se estivesse aguardando um tra-
balho, por exemplo, eu ficava esperto. Ligava pergun-
tando se havia novidades. Muitas coisas demoravam 
para acontecer. Mas as pessoas contavam com essa 
demora. Não era realmente ruim.

Saía tranquilo, sem o risco de que me encontras-
sem a qualquer momento, por qualquer bobagem. 
A maior parte das pessoas vê urgência onde abso-
lutamente não há. Ligam afobadas para fazer uma 
pergunta qualquer. Se não chamo de volta, até se 
ofendem.

 — Eu estava no cinema, depois fui jantar, bater 
papo.

— É... Mas podia ter ligado!

Como dizer que podia, mas não queria?

Vejo motoristas de táxi tentando se desvencilhar 
de um telefonema.

— Agora não posso falar, estou dirigindo.

— Só mais uma coisinha...

Fico apavorado no banco enquanto ele faz cur-
vas e curvas, uma única mão no volante. Muita gente 
não consegue desligar mesmo quando se explica ser 
impossível falar. Dá um nervoso!

A maioria dos chefes sente-se no direito de li-
gar para o subordinado a qualquer hora. Noites, fins 
de semana, tudo submergiu numa contínua ativida-
de profissional. No relacionamento pessoal ocorre o 
mesmo.

— Onde você está? Estou ouvindo uma farra aí 
atrás.

— Vendo televisão! É um comercial de cerveja!

Um amigo se recusa a ter celular.

— Fico mais livre.

Às vezes um colega de trabalho reclama:

— Precisava falar com você, mas não te achei.

— Não era para achar mesmo.

Há quem desfrute o melhor. Conheço uma repre-
sentante de vendas que trabalha na praia durante o 
verão. Enquanto torra ao sol, compra, vende, nego-
cia. Mas, às vezes, quando está para fechar o negó-
cio mais importante do mês, o aparelho fica fora de 
área. Ela quase enlouquece!

Pois é. O celular costuma ficar fora de área nos 
momentos mais terríveis. Parece de propósito! Como 
em um recente acidente automobilístico que me 
aconteceu. Eu estava bem, mas precisava falar com 
a seguradora. O carro em uma rua movimentada. E o 
celular mudo! Quase pirei! E quando descarrega no 
melhor de um papo, ou, pior, no meio da briga, dando 
a impressão de que desliguei na cara?

Na minha infância, não tinha nem telefone em 
casa. Agora não suporto a ideia de passar um dia 
desconectado. É incrível como o mundo moderno cria 
necessidades. Viver conectado virou vício. Talvez o 
dia a dia fosse mais calmo sem celular. Mas vou cor-
rendo comprar um novo!

CARRASCO, Walcyr. A vida sem celular. Veja São 
Paulo, São Paulo, n.2107, 08 abr. 2009. Disponível 
em: <http://vejasp.abril.com.br/revista/ edicao-2107/a-
vida-sem-celular> Acesso: 26 dez. 2011. Adaptado.

1
O texto apresenta vários aspectos negativos em relação 
ao uso do celular.
O fragmento que exemplifica um desses aspectos é:
(A) “Deve ter caído no banco e não percebi”. (�. 3-4)
(B) “Podem me achar pelo telefone fixo”. (�. 17)
(C) “A implantação demorou por aqui em relação a outros 

países”. (�. 21-22)
(D) “Se não chamo de volta até se ofendem”. (�. 33-34)
(E) “Na minha infância, não tinha nem telefone em casa”. 

(�. 74-75)
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2
Os exemplos de uso dos celulares, tanto pelos chefes 
quanto no relacionamento pessoal (�. 47-54), indicam 
que, para o autor, tais aparelhos favorecem relações de
(A) controle 
(B) desconfiança
(C) exploração
(D) hipocrisia
(E) proximidade

3
De acordo com o texto, um exemplo de pessoa/setor da 
sociedade que consegue claramente tirar proveito do ce-
lular é o(a)
(A) motorista de táxi
(B) próprio narrador
(C) trabalhador subordinado
(D) representante de vendas
(E) família tradicional

4
Ao longo do texto, o cronista reflete sobre aspectos diver-
sos relativos à inserção do celular no cotidiano.
Pela leitura global do texto, sintetiza-se o conjunto da re-
flexão do cronista da seguinte maneira:
(A) Apesar dos aspectos negativos, hoje o celular é uma 

necessidade.
(B) Sem a existência do celular, as pessoas eram tolerantes.
(C) Para as pessoas de hoje, o celular traz novas opor-

tunidades.
(D) Com o advento dessa tecnologia, a comunicação fi-

cou acelerada.
(E) Em certas situações cotidianas, essa tecnologia é dis-

pensável.

5
De acordo com a norma-padrão, o exemplo do texto em 
que a substituição do termo destacado por um pronome 
pessoal resultaria em um caso de próclise obrigatória é:
(A) “O inevitável aconteceu: perdi meu celular.” (�. 1)
(B) “Será árduo garimpar os números da família” (�. 13-14) 
(C) “Conheço uma representante de vendas” (�. 60-61)
(D) “Agora não suporto a ideia” (�. 75)
(E) “Mas vou correndo comprar um novo” (�. 78-79)

6
“E quando descarrega no melhor de um papo, ou, pior, 
no meio da briga, dando a impressão de que desliguei 
na cara?” (�. 71-73)
O vocábulo que poderia substituir o termo destacado e 
expressar o mesmo sentido básico é
(A) disfarçadamente
(B) abruptamente
(C) secretamente
(D) paulatinamente
(E) demoradamente

7
Em “Meu quarto parece uma trincheira de guerra de 
tanto procurá-lo” (�. 6-7), a palavra destacada foi usada 
fora de seu significado original.
O mesmo acontece com o seguinte vocábulo empregado 
no texto:
(A) aparelho (�. 13)
(B) garimpar (�. 14)
(C) desvencilhar (�. 39)
(D) farra (�. 52)
(E) desfrute (�. 60)

8
Em “Será árduo garimpar os números da família, amigos, 
contatos profissionais.” (�. 13-15), as vírgulas são utiliza-
das para
(A) isolar vocativo
(B) assinalar  inversão  
(C) destacar conjunção
(D) marcar enumeração 
(E) indicar elipse verbal 

9
Na abordagem da concordância verbal, as gramáticas 
apresentam casos em que o verbo fica invariável, por ser 
considerado “impessoal”.
O exemplo do texto em que o verbo grifado encontra-se 
no singular por ser impessoal é:
(A) “Será árduo garimpar os números da família, amigos, 

contatos profissionais.” (�. 13-15)
(B) “Eu os buscarei, é óbvio.” (�. 18-19)
(C) “Há alguns anos...” (�. 20)
(D) “Vejo motoristas de táxi...” (�. 39)
(E) “A maioria dos chefes sente-se no direito...” (�. 47)

10 
Considere a regência de desliguei no fragmento abaixo.
“Provavelmente eu o desliguei.” (�. 5)
O verbo que apresenta a mesma regência está emprega-
do em:
(A) “O primeiro sentimento é de pânico” (�. 9)
(B) “A implantação demorou por aqui” (�. 21)
(C) “eu ficava esperto.” (�. 25)                                                       
(D) “fechar o negócio mais importante do mês” (�. 63-64) 
(E) “Ela quase enlouquece!” (�. 65)
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MATEMÁTICA III

11
Qual é o produto das raízes da equação

[log(x)]2 - log(x2) - 3 = 0 ?

(A) - 3.000
(B) - 3
(C) 0,001
(D) 100
(E) 1.000

12
Um cilindro circular reto possui altura igual ao raio de 
sua base. Se a razão entre o volume do cilindro, dado 
em metros cúbicos, e a sua área total, dada em metros 
quadrados, é igual a 2 metros, então a área lateral do 
cilindro, em m2, é igual a

(A) 128π  
(B)   64π
(C)   48π
(D)   32π
(E)   16π

13
Pedro possui três parentes, João, José e Maria, cujas ida-
des formam uma progressão geométrica. João é o mais 
novo, e Maria é a mais velha. 

Se o produto das idades dos três parentes de Pedro é 
1.728, qual é a idade de José?

(A) 64 anos
(B) 48 anos
(C) 24 anos
(D) 21 anos
(E) 12 anos

14
Considere uma função f: IR→IR, definida por f(x) = 2x + 5. 

Se cn, n IN* indica o termo geral de uma progressão arit-
mética decrescente, então a sequência de números reais  
dn, definida por dn = f(cn), n IN*, é uma progressão

(A) aritmética crescente
(B) aritmética decrescente
(C) geométrica crescente
(D) geométrica decrescente
(E) geométrica alternada

15

Em uma pequena sala de projeção, há cinco cadeiras 
dispostas em linha, lado a lado, e numeradas de 1 a 5. 
Quatro pessoas vão ocupar quatro dessas cadeiras. 
As possíveis ocupações das cadeiras distinguem-se não 
só pela cadeira vazia, mas, também, pela disposição das 
pessoas nas cadeiras ocupadas.
De quantos modos as cadeiras podem ser ocupadas 
pelas quatro pessoas?
(A)        5
(B)      20
(C)      24
(D)    120
(E) 1.024

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16
Na internet, o tráfego lógico das informações entre as 
máquinas clientes (usuários) e os backbones (servidores) 
é feito por meio da(o)
(A) placa de aceleração do hardware de comunicação
(B) criptografia das informações
(C) firewall de internet
(D) protocolo IP
(E) programa URL

17
Um computador é um equipamento capaz de processar 
com rapidez e segurança grande quantidade de informa-
ções. 
Assim, além dos componentes de hardware, os compu-
tadores necessitam de um conjunto de softwares deno-
minado 
(A) arquivo de dados 
(B) blocos de disco
(C) navegador de internet
(D) processador de dados
(E) sistema operacional
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Considere a suíte Microsoft Office 2007 para responder às questões de nos 18 a 20.

18
Incluído na Faixa de Opções da guia Início, no aplicativo PowerPoint, o comando Formatar Pincel é usado para 
(A) copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro.
(B) colorir um texto ou uma imagem formatados em um slide.
(C) formatar um pincel animado para usá-lo em uma apresentação.
(D) formatar uma paleta de tintas personalizada para a coloração de slides.
(E) modificar manualmente as cores de uma apresentação durante sua execução.

19
Considere o seguinte texto digitado no aplicativo Word: 

Word é um editor de textos. Excel processa planilhas. PowerPoint trabalha com slides.

Selecionando-se esse texto e aplicando-lhe apenas uma vez o comando Marcadores, o resultado obtido será

(A) • Word é um editor de textos. Excel processa planilhas. PowerPoint trabalha com slides.

(B) • Word é um editor de texto. • Excel processa planilhas. • PowerPoint trabalha com slides.

(C) • Word é um editor de textos.                                                                                       
 • Excel processa planilhas.                                                                                             
 • PowerPoint trabalha com slides.
(D) 1) Word é um editor de texto. 2) Excel processa planilhas. 3) PowerPoint trabalha com slides.

(E) 1) Word é um editor de textos.                                                                                   
 2) Excel processa planilha.                                                                                         
 3) PowerPoint trabalha com slides.

20
Considere a figura de uma planilha do Microsoft Excel. 

 

De acordo com essa figura, o gráfico inserido para os dados da planilha foi do tipo
(A) Linhas Empilhadas
(B) Barras 3D Agrupadas
(C) Área 3D Empilhada
(D) Superfície 3D Delineada
(E) Pirâmide Horizontal Empilhada
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
BLOCO I

21
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é o órgão máximo 
executivo de trânsito da União. Entre suas atribuições, 
está a legislação sobre o Registro Nacional de Veículos 
Automotores.
Com relação ao registro de veículos, o Código estabelece 
que a(o)
(A) expedição, pelo DETRAN, do Atestado de Compra e 

Venda do Veículo – ACVV – deve ocorrer no prazo de 
30 dias, de acordo com as especificações e os mode-
los estabelecidos pelo Ministério dos Transportes.

(B) expedição do novo Certificado de Registro de Veículo 
está condicionada à comprovação obrigatória de ren-
da familiar.

(C) expedição do Certificado de Registro de Veículo será 
realizada pelo CRV, órgão executivo de trânsito, 
mediante consulta ao cadastro do RENAVAM.

(D) montagem de um veículo roubado, desmontado e, 
posteriormente, recuperado pela polícia pode ser 
realizada pelo proprietário, sob a condição de que a 
montagem seja sobre o mesmo chassi, de forma a 
manter o registro anterior.

(E) registro de todo veiculo bélico deve ser feito no órgão 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, 
ou ainda do Município onde se encontram localizadas 
as Forças Armadas.

22
Para transitar na via, todo veículo automotor, seja ele 
elétrico, articulado, de reboque ou de semirreboque, 
deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de 
trânsito do Distrito Federal ou do Estado onde ele estiver 
registrado.
A esse respeito, considere as afirmativas abaixo.
I  -  Os veículos novos estão sujeitos ao licenciamento 

e terão sua circulação, no trajeto entre a fábrica e o 
Município de destino, regulada pelo DNER.

II  -  No caso de transferência de residência ou de domici-
lio, é válido, durante o exercício, o licenciamento de 
origem.

III  -  Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá compro-
var sua aprovação nas inspeções de segurança vei-
cular, de controle de emissões de gases poluentes e 
de ruído. 

É correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

23
O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) é o órgão 
máximo normativo, consultivo e coordenador da política 
nacional de trânsito. 
Entre suas funções, está a de estipular os equipamentos 
obrigatórios para os diferentes tipos de veículo.
A relação de alguns dos equipamentos obrigatórios 
associados a cada tipo de veículo está corretamente 
apresentada a seguir, EXCETO em:
(A) cinto de segurança em todos os veículos, menos na-

queles destinados ao transporte de passageiros nos 
percursos em que seja permitido viajar em pé.

(B) encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos 
automotores.

(C) capacete de proteção com viseira abaixada, no caso 
de motocicletas.

(D) campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, 
lateral e nos pedais, além de espelho retrovisor no 
lado esquerdo, no caso das bicicletas.

(E) registrador instantâneo inalterável de velocidade e de 
tempo para os veículos de transporte de carga com 
peso bruto total superior a dois mil quilogramas

24
Ao analisar o desenvolvimento das condições de trânsito 
com bastante antecedência, e os riscos a que está sujeito, 
o condutor do veículo pratica a direção defensiva.
A capacidade de manejar os controles do veículo e de 
executar perfeitamente as manobras necessárias corres-
ponde ao seguinte aspecto da direção defensiva:
(A) conhecimento
(B) atenção
(C) previsão
(D) decisão
(E) habilidade

25
Compete ao CONTRAN aprovar, complementar ou alterar 
os dispositivos de sinalização.
Em relação à sinalização de trânsito, o CONTRAN esta-
belece que a
(A) afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou 

símbolos ao longo das vias fica condicionada à prévia 
aprovação do DENIT.

(B) afixação, sobre a sinalização de trânsito e respectivos 
suportes, de publicidade, legendas e símbolos que 
não estejam relacionados à mensagem da sinaliza-
ção, é permitida.

(C) delimitação do espaço por onde os veículos podem ou 
não circular é feita por uma faixa contínua dupla.

(D) instalação de sinalizações luminosas em entradas de 
locais destinados a postos de gasolina e a oficinas, à 
beira de estradas, é da competência do DETRAN.

(E) travessia de pedestres deverá ocorrer em locais si-
nalizados pelo órgão executivo municipal de trânsito, 
com faixas pintadas ou demarcadas no leito da via 
que apresentem boas condições de visibilidade e se-
gurança.
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26
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que, 
sempre que se fizer necessário, serão colocados sinais 
de trânsito na via.
Dos sinais de trânsito estabelecidos no CTB, aquele que 
NÃO está em conformidade com este Código é o 
(A) horizontal
(B) luminoso
(C) sonoro
(D) transversal
(E) dispositivo de sinalização auxiliar

27
O CTB fornece e estabelece normas de conduta para a 
Engenharia de Tráfego e todas as infrações e penalidades 
para os motoristas. 
O Anexo I do CTB contém os conceitos e as definições 
dos termos utilizados no trânsito em geral. 
Relacione os conceitos a seguir às suas definições.

P  - Obstáculo físico construído como se-
parador de duas pistas de rolamento, 
eventualmente substituído por marcas 
viárias.

Q  -  Todo cruzamento em nível, entron-
camento ou bifurcação, incluindo as 
áreas formadas por tais cruzamen-
tos, entroncamentos ou bifurcações.

R  -  Margem, podendo ser demarcada por 
linhas longitudinais que delineiam a 
parte da via destinada à circulação de 
veículos.

S  -  Acessos especiais com trânsito livre, 
sem interseções em nível, sem aces-
sibilidade direta aos lotes lindeiros e 
sem travessia de pedestres em nível. 

I  - Interseção
II  - Bordo da pista
III  - Canteiro central

As associações corretas são:

(A) I - P  , II - Q  , III - R
(B) I - P  , II - S  , III - S
(C) I - Q  , II - R  , III - P
(D) I - R  , II - S  , III - P
(E) I - S  , II - P  , III - R

28
A sinalização de regulamentação tem por finalidade 
informar aos usuários as condições, proibições, obrigações 
ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são 
imperativas e o desrespeito a elas constitui infração. 
As cores utilizadas para sinalizar tais indicações são:
(A) vermelha, preta e branca
(B) vermelha, verde e branca
(C) vermelha, amarela e branca
(D) verde, preta e amarela
(E) amarela, preta e vermelha

29
Os cintos de segurança existentes nos veículos são 
projetados para
(A) dar conforto ao motorista em percursos longos.
(B) diminuir a velocidade do veículo em caso de colisão.
(C) propiciar bem-estar aos ocupantes do veículo.
(D) reduzir custos decorrentes de perdas materiais e 

humanas em caso de acidente.
(E) proteger os ocupantes do veículo em paradas súbitas 

e em colisões.

30
Os condutores de motocicleta devem também submeter-se 
às normas estabelecidas pelo CTB.
Uma das regras de segurança para os condutores desse 
veículo é
(A) dirigir sempre com o farol alto ligado.
(B) ligar o pisca-alerta sempre que entrar em túnel. 
(C) realizar a circulação entre as faixas de tráfego.
(D) realizar a ultrapassagem somente pela faixa da esquerda. 
(E) utilizar óculos de proteção em substituição ao capacete 

de segurança.

31
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 90% 
dos acidentes de trânsito são causados por falhas huma-
nas, 6% por má condição das vias, e 4% por falhas me-
cânicas.
O condutor do veículo que deixa de respeitar qualquer 
norma, procedimento ou técnica que lhe ofereçam segu-
rança está praticando um ato de
(A) desleixo
(B) falta de ética
(C) imperícia
(D) imprudência
(E) negligência

32
Considera-se infração de trânsito a inobservância de 
qualquer preceito ao CTB, à legislação complementar ou 
às resoluções do CONTRAN.
Transportar crianças em veículo automotor sem obser-
vância das normas de segurança configura uma infração 
gravíssima, que é penalizada com
(A) advertência verbal.
(B) multa no valor de um salário-mínimo.
(C) multa e advertência verbal.
(D) suspensão da carteira do motorista infrator por, no 

mínimo, seis meses.
(E) retenção do veículo até que a irregularidade seja 

sanada.
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33
O novo Código de Trânsito Brasileiro institui penalidades 
graves para os motoristas que não se convencem dos 
perigos a que estão expostos após a ingestão de bebida 
alcoólica.

A bebida alcoólica pode provocar no condutor do veículo 
uma(um) 

(A) diminuição do cansaço físico
(B) diminuição da capacidade de tomada de decisões rá-

pidas e corretas  
(C) atenção maior para controle do veículo 
(D) capacidade maior para prevenção do perigo
(E) aumento da agilidade e dos reflexos

34
Quando o condutor executar operação de conversão à di-
reita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização, 
ele estará cometendo uma infração

(A) branda
(B) leve
(C) média
(D) grave
(E) gravíssima

35
O filtro de ar do veículo tem a finalidade de filtrar o(s)  

(A) ar que alimenta o motor. 
(B) ar que refrigera o motor. 
(C) combustível que vai para o motor.
(D) gases gerados pelo motor. 
(E) gases que vão para o ar-condicionado. 

36
Os sinais de trânsito classificam-se em verticais, horizon-
tais, luminosos, sonoros. Entre os sinais verticais, por 
exemplo, encontram-se as placas de sinalização, como a 
que aparece na ilustração a seguir.

Esse sinal de trânsito indica

(A) sentido proibido.
(B) dê a preferência.
(C) conserve à direita.
(D) parada obrigatória.
(E) sentido de circulação da via/pista.

37
Um dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de 
Trânsito é o(a)
(A) Ministério do Trabalho e Emprego
(B) Corpo de Bombeiros dos Estados e Municípios
(C) Departamento Nacional de Estrada de Rodagem
(D) Polícia Civil
(E) Policia Rodoviária Federal

38
A parte da via, devidamente sinalizada e protegida, desti-
nada à travessia de pedestres é considerada como
(A) recuo
(B) refúgio
(C) local de espera
(D) ponto de proteção
(E) passagem de pedestre

39
Associe a sinalização de trânsito aos seus significados correspondentes, apresentados a seguir.

As associações corretas são:

(A) I - T  , II - R  , III - P  , IV - S
(B) I - R  , II - T  , III - Q , IV - S
(C) I - R  , II - T  , III - S  , IV - Q
(D) I - R  , II - T  , III - Q , IV - P
(E) I - S  , II - R  , III - P  , IV - T

       P                  Q                   R                   S                   T                

I  -  Entroncamento oblíquo à esquerda
II  -  Confl uência à direita
III  -  Junções sucessivas contrárias à primeira à direita  
IV  -  Ponte estreita
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40
Primeiros socorros dizem respeito às medidas imediata-
mente aplicadas a um acidentado, enquanto se aguarda 
assistência médica.
Com relação à aplicação das medidas de primeiros socor-
ros, analise as afirmativas abaixo.

I  -  Ao se retirar o capacete de um acidentado, poderá 
ocorrer lesão da coluna vertebral.

II  -  O indivíduo que presta socorro à vítima de acidente 
de trânsito tem por objetivo principal aliviar a dor do 
acidentado.

III  -  Uma de suas regras principais é não movimentar a 
vítima.

É correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

RASCUNHO


