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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO – PB   
CONCURSO PÚBLICO                                                                                            MATUTINO – 14/10/2012 
PROVA OBJETIVA                                                                                          NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

 CARGO:MATUTINO – 18/03/ 
MOTORISTA AUTO PESADO – TNM GRUPO C 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – TNM GRUPO B 
CONDUTOR SOCORRISTA – TNM GRUPO C 
 

 
 
 

 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o 
caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão 
será aceita depois de iniciada a prova.    

   
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com 
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 

 
6. Eventuais erros no caderno de provas ou no cartão-resposta referentes a nome, documento de identidade ou 
data de nascimento deverão ser comunicados através do endereço de e-mail, publicado no edital. 
 
7. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas. 
 
8. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
9. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
10. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início.  
 
11. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 1 (uma) hora e 
30 ( trinta) após o seu início. 
 
12. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
13. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o 
fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de 
sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado. 
 
14. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligar e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
16. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – MOTORISTA AUTO PESADO – TNM GRUPO C / OPERADOR DE MÁQUINAS 
PESADAS – TNM GRUPO B / CONDUTOR SOCORRISTA – TNM GRUPO C 
  
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o Texto I, a seguir, para responder as próximas quatro (04) questões. 
 
Texto I 

A LENDA DA VITÓRIA-RÉGIA 
 

  Os índios da Amazônia contavam que a Lua, todas as vezes que desaparecia por detrás das montanhas, 
escolhia uma jovem índia e a transformava em uma estrela, que passava a brilhar no céu. 
            Naiá, uma bela indígena, tinha um sonho: ser escolhida por Jaci (a Lua), para ser transformada em uma 
estrela cintilante. Todas as noites, ela caminhava pela floresta até amanhecer e suplicava: 
   – Ó Jaci, eu desejo ser transformada em estrela. Por favor, me escolha! 
  Mas a Lua não ouvia os seus pedidos e ela se entristecia cada vez mais. 
            Uma noite, muito cansada de tanto andar, Naiá sentou-se à beira de um lago e viu a imagem da Lua 
refletida em suas águas. Atraída pela luz da Lua, a jovem atirou-se ao lago, desaparecendo... 
            Ela foi procurada por sua gente durante semanas inteiras, mas, para a tristeza de todos, não reapareceu. 
Jaci, então, com pena da jovem índia, transformou-a em uma belíssima flor, a vitória-régia, que só abre suas 
longas pétalas quando a luz da Lua ilumina o céu. 

Fonte de pesquisa: Estórias e lendas da Amazônia. Série Antologia ilustrada do folclore brasileiro. São Paulo: Edigraf, 
1963. 

 
01. O texto acima apresentado trata de uma lenda, como o próprio título afirma. As lendas são histórias 
que, em geral, são transmitidas oralmente, carregadas pela imaginação popular. Com base nisso, marque 
a alternativa que contém a ideia responsável pelo aspecto fantasioso, irreal e lendário do Texto I. 
a) A jovem índia se senta à beira de um lago, de onde fica admirando a imagem da Lua refletida nas águas. 
b) A jovem se atira no lago, atraída pela luz da Lua, e desaparece, sem jamais ser encontrada. 
c) Os índios concluem que a índia havia desaparecido e suspeitam de algum acidente. 
d) A Lua, penalizada, transforma a índia em uma flor, que abre suas pétalas em noites enluaradas. 
 
02. Assinale a alternativa cujo parágrafo do texto poderia ser relacionado à imagem a seguir: 
 

 
SOUZA, Mauricio de. Turma da Mônica – Lendas Brasileiras. São Paulo: Girassol, 2009. 

 
a) Parágrafo II. 
b) Parágrafo III. 
c) Parágrafo V. 
d) Parágrafo VI. 

 
03. Observe o trecho transcrito a seguir: 
 
 
 
 
Os verbos sublinhados se referem, na ordem em que aparecem, a: 
a) índios - índia - índia - Lua. 

“Os índios da Amazônia contavam que a Lua (...) escolhia uma jovem índia e 
a transformava em uma estrela, que passava a brilhar no céu.” 



 

b) índios - Lua - Lua - estrela. 
c) Amazônia - Lua - Lua - estrela. 
d) índios - Lua - Lua - índia. 
 
04. Todas as informações a seguir constam explícita ou implicitamente no Texto I, exceto:
a) Naiá era uma índia muito bela, cujo sonho era ser transformada em uma flor vitória
b) Após seu desaparecimento, a índia foi
c) Embora não tenha realizado seu desejo, Naiá foi, de alguma forma, reconhecida por Jaci.
d) Jaci é o termo vocativo pelo qual os indígenas se referem ao astro lunar.
 
05. Leia o diálogo abaixo e, em seguid
ortográficas, os espaços tracejados, conforme a ordem em que aparecem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Mal - mau - mau - mal. 
b) Mau - mau - mau - mal. 
c) Mau - mal - mal - mau. 
d) Mal - mal - mal - mau. 
 
Observe a tirinha a seguir, denominada de Texto II, para responder 
 
Texto II 

Disponível em: http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira1.htm. Acesso em 19 ago. 2012
 
06. Embora o Cebolinha não explique suas razões à menina, é possível notar que ele não quer mais 
brincar de casinha com ela, pois: 
a) ele sempre tem que limpar a casa e cuidar das crianças, afazeres socialmente vistos como masculinos.
b) a menina age de modo muito agressivo com ele.
c) ele fica com a pior parte, que, para ele, é cuidar dos afazeres domésticos.
d) a menina sempre escolhe a pior parte, que, na concepção do Cebolinha, é ser o chefe da casa.
 
07. Considere que o Cebolinha decidisse responder à pergunta da menina. Cumprin
ortografia da Língua Portuguesa quanto ao uso dos 
a) Por que eu não gosto desta brincadeira.
b) Porque eu não gosto desta brincadeira.
c) Porquê eu não gosto desta brincadeira.
d) Por quê eu não gosto desta brincadeira.
 
08. Considerando gramaticalmente a pontuação e as palavras presentes no Texto II, bem como a função 
que nele ocupam, selecione a opção incorreta.
a) Casinha é um substantivo comum que está flexionado no grau diminutivo, consagrando
tipo de brincadeira infantil. 

 
– _______ lhe pergunte, é errado comer de boca aberta?
– Não digo que seja errado, mas podem te chamar de ______

por isso. 
– Então além de correr o risco de cair um farelinho da boca, o sujeito 

ainda fica ______-afamado
– Isso mesmo! Vejo que não é _______ aluno.

Todas as informações a seguir constam explícita ou implicitamente no Texto I, exceto:
Naiá era uma índia muito bela, cujo sonho era ser transformada em uma flor vitória-
Após seu desaparecimento, a índia foi procurada por sua gente durante várias semanas.

c) Embora não tenha realizado seu desejo, Naiá foi, de alguma forma, reconhecida por Jaci.
Jaci é o termo vocativo pelo qual os indígenas se referem ao astro lunar. 

Leia o diálogo abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que completa, de acordo com as normas 
ortográficas, os espaços tracejados, conforme a ordem em que aparecem. 

, denominada de Texto II, para responder as próximas 

Disponível em: http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira1.htm. Acesso em 19 ago. 2012

explique suas razões à menina, é possível notar que ele não quer mais 

ele sempre tem que limpar a casa e cuidar das crianças, afazeres socialmente vistos como masculinos.
a menina age de modo muito agressivo com ele. 

c) ele fica com a pior parte, que, para ele, é cuidar dos afazeres domésticos. 
a menina sempre escolhe a pior parte, que, na concepção do Cebolinha, é ser o chefe da casa.

Considere que o Cebolinha decidisse responder à pergunta da menina. Cumprin
ortografia da Língua Portuguesa quanto ao uso dos porquês, assinale a alternativa correta.

eu não gosto desta brincadeira. 
eu não gosto desta brincadeira. 
eu não gosto desta brincadeira. 
eu não gosto desta brincadeira. 

Considerando gramaticalmente a pontuação e as palavras presentes no Texto II, bem como a função 
que nele ocupam, selecione a opção incorreta. 

é um substantivo comum que está flexionado no grau diminutivo, consagrando

_____ lhe pergunte, é errado comer de boca aberta? 
Não digo que seja errado, mas podem te chamar de ______

Então além de correr o risco de cair um farelinho da boca, o sujeito 
afamado? 

Isso mesmo! Vejo que não é _______ aluno. 
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Todas as informações a seguir constam explícita ou implicitamente no Texto I, exceto: 
-régia. 

procurada por sua gente durante várias semanas. 
c) Embora não tenha realizado seu desejo, Naiá foi, de alguma forma, reconhecida por Jaci. 

que completa, de acordo com as normas 

próximas três (3) questões. 

 
Disponível em: http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira1.htm. Acesso em 19 ago. 2012 

explique suas razões à menina, é possível notar que ele não quer mais 

ele sempre tem que limpar a casa e cuidar das crianças, afazeres socialmente vistos como masculinos. 

a menina sempre escolhe a pior parte, que, na concepção do Cebolinha, é ser o chefe da casa. 

Considere que o Cebolinha decidisse responder à pergunta da menina. Cumprindo as normas de 
, assinale a alternativa correta. 

Considerando gramaticalmente a pontuação e as palavras presentes no Texto II, bem como a função 

é um substantivo comum que está flexionado no grau diminutivo, consagrando-se assim como um 

Não digo que seja errado, mas podem te chamar de _______-educado 

Então além de correr o risco de cair um farelinho da boca, o sujeito 



 

b) Cebolinha é um substantivo próprio que, por assim se classificar, deve ser grafado com inicial maiúscula.
c) A frase da menina pode ser considerada interrogativa, o que se nota, dentre outras coisas, pelo ponto que a 
encerra. 
d) A vírgula utilizada no primeiro balão serve para isolar o vocativo, termo pelo qual se evoca alguém, e poderia, 
sem prejuízo algum, ser suprimida. 
 
09. Observe o texto abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguindo os preceitos de concordância nominal, a alternativa cujas palavras completam adequadamente 
os espaços tracejados, conforme a ordem em que aparecem é:
a) bastantes - bastante - meia - muitos
b) muito - bastantes - meia - bastante
c) bastantes - muitos - bastante - muito
d) bastante - bastantes - meio - muito
 
10. Observe os numerais sublinhados, assinalando a alternativa que apresenta entre parênteses a leitura 
correta deles, conforme cardinais ou ordinais.
a) Bento XVI é o atual papa, o chefe supremo da Igreja 
b) O capítulo II do título II da Constituição trata dos direitos sociais do cidadão 
c) O século XIX foi palco de grandes marcos para o Brasil 
d) D. João VI mudou-se com a Corte portuguesa 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
11. O Lajedo de Pai Mateus, município de 
curiosos em decifrar os enigmas escondidos nas rochas. O Lajedo ficou famoso ao
para o filme 
a) Auto da Compadecida. 
b) Lisbela e o Prisioneiro. 
c) O homem que desafiou o diabo. 
d) O céu de Suely. 
 
12. Observe o mapa da região nordeste do Brasil. 
 

 
 As funcionárias ficaram __________ chateadas em virtude da 
sobrecarga de trabalho: havia __________ documentos a serem entregues num 
prazo curto. A supervisora se sentiu __________ culpada perante a situação e 
pediu desculpas aos clientes, que ficaram _________ insatisfeitos com o atraso 
da documentação. 

é um substantivo próprio que, por assim se classificar, deve ser grafado com inicial maiúscula.
e ser considerada interrogativa, o que se nota, dentre outras coisas, pelo ponto que a 

utilizada no primeiro balão serve para isolar o vocativo, termo pelo qual se evoca alguém, e poderia, 

Seguindo os preceitos de concordância nominal, a alternativa cujas palavras completam adequadamente 
os espaços tracejados, conforme a ordem em que aparecem é: 

muitos. 
bastante. 

muito. 
muito. 

Observe os numerais sublinhados, assinalando a alternativa que apresenta entre parênteses a leitura 
correta deles, conforme cardinais ou ordinais. 

é o atual papa, o chefe supremo da Igreja - (décimo sexto). 
nstituição trata dos direitos sociais do cidadão - (dois). 

foi palco de grandes marcos para o Brasil - (décimo nono). 
se com a Corte portuguesa - (sexto). 

Mateus, município de Cabaceiras é hoje visitado por gente do mundo inteiro, todos 
curiosos em decifrar os enigmas escondidos nas rochas. O Lajedo ficou famoso ao

12. Observe o mapa da região nordeste do Brasil.  

 

As funcionárias ficaram __________ chateadas em virtude da 
sobrecarga de trabalho: havia __________ documentos a serem entregues num 
prazo curto. A supervisora se sentiu __________ culpada perante a situação e 

aos clientes, que ficaram _________ insatisfeitos com o atraso 
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é um substantivo próprio que, por assim se classificar, deve ser grafado com inicial maiúscula. 
e ser considerada interrogativa, o que se nota, dentre outras coisas, pelo ponto que a 

utilizada no primeiro balão serve para isolar o vocativo, termo pelo qual se evoca alguém, e poderia, 

Seguindo os preceitos de concordância nominal, a alternativa cujas palavras completam adequadamente 

Observe os numerais sublinhados, assinalando a alternativa que apresenta entre parênteses a leitura 

(dois).  

é hoje visitado por gente do mundo inteiro, todos 
curiosos em decifrar os enigmas escondidos nas rochas. O Lajedo ficou famoso ao servir de cenário 

As funcionárias ficaram __________ chateadas em virtude da 
sobrecarga de trabalho: havia __________ documentos a serem entregues num 
prazo curto. A supervisora se sentiu __________ culpada perante a situação e 

aos clientes, que ficaram _________ insatisfeitos com o atraso 
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Sobre a capital do estado da Paraíba é CORRETO afirmar que 
a) em 1997, essa cidade foi tombada pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade.  
b) essa cidade tem sua origem intimamente ligada à de Olinda. 
c) a história da fundação dessa cidade confunde-se com a história da fortaleza dos Reis Magos, uma das mais 
belas, sugestivas e bem edificadas de todo o litoral brasileiro. 
d) fundada em 1585. Já nasceu cidade. Sem nunca ter passado pela designação de vila, povoado ou aldeia, 
visto que foi fundada pela Cúpula da Fazenda Real, uma Capitania da Coroa, é considerada a terceira cidade 
mais antiga do Brasil. 
 
13. Com música de Abdon Felinto Milanez e letra de Francisco Aurélio de Figueiredo Melo, ambos 
naturais do município de Areia, o Hino da Paraíba foi composto em 1905. Assinale a alternativa correta 
que completa o seguinte trecho do hino paraibano: 
 

Quando, enfim, a madrugada 
De novembro nos deslumbra, 

Como um sol a tua espada 
..................... 

 
a) E, ao teu gesto a Luz se faça! 
b) Sob o Céu do Amor traçada! 
c) Flamejaste em Cabedelo! 
d) Dardeja e espanca a penumbra! 
 
14. Observe a estrofe do Hino a Umbuzeiro. 

 
No seu céu para sempre ecoará 
Um hino de fé, imortal, imortal, 

Relembrando ... 
Esse trio ideal 

Os seus nomes são a glória 
de Umbuzeiro, sua terra natal. 

 
O Hino homenageia um trio de glória de Umbuzeiro. Os imortais que são relembrados são: 
a) Assis Chateau, João Pessoa e Umbuzeiro Cabral. 
b) Abdon Felinto Milanez, Chateaubriand e Assis Chateau. 
c) João Pessoa, Aurélio de Figueiredo Melo e Epitácio Pessoa. 
d) Epitácio Pessoa, João Pessoa e Chateaubriand. 
 
15. Achados paleontológicos de mais de 130 milhões de anos fazem do Vale dos Dinossauros um lugar 
único no mundo. Ali, em meio ao solo rachado e transformado em pedra pelo tempo, centenas de 
pegadas registram a época em que os gigantes disputavam territórios. O Vale dos Dinossauros pertence 
ao município de 
a) Campina Grande. 
b) Sousa. 
c) Lucena. 
d) João Pessoa. 
 
16. O primeiro capitão-mor que governou a Paraíba de 1585 a 1588 foi 
a) Duarte Gomes da Silveira. 
b) Martim Leitão. 
c) João Tavares. 
d) Frutuoso Barbosa. 
 
17. Em um determinado município da Paraíba encontra-se o sítio arqueológico mais visitado do Estado, 
onde estão gravadas, na dura rocha, no leito de um rio, dezenas e dezenas de inscrições rupestres, 
formando fantásticos painéis com mensagens até hoje não decifradas. O município em destaque refere-
se a 
a) Ingá. 
b) Umbuzeiro. 
c) Pitimbu. 
d) Taquara. 
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18. A Paraíba possui entre seus extremos um importante ponto turístico da capital do Estado. Localizada 
na praia do Cabo Branco, este local marca o ponto mais oriental das Américas. Qual é esse ponto 
turístico? 
a) Serra da Contamana. 
b) Ponta do Seixas. 
c) Monte Caburaí. 
d) Arroio Chuí. 
 
19. Etimologicamente, o nome “Paraíba” é de origem tupi. Para Coriolano de Medeiros, o nome Paraíba 
significa 
a) braço que vem do mar. 
b) rio caudaloso. 
c) rio bom. 
d) rio potiguar. 
 
20. A estudante Iasmim da Silva Barros, de 12 anos, foi a representante do estado da Paraíba no 
Soletrando 2012, no programa Caldeirão do Huck, da Rede Globo. A estudante pertence ao município de  
a) Areias. 
b) Bom Jesus. 
c) Cabedelo. 
d) Cabaceiras. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, 
efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá 
a) aumentar a velocidade de modo a ultrapassar o veículo de transporte coletivo antes dos pedestres. 
b) diminuir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos 
pedestres. 
c) manter a velocidade de modo a não assustar os pedestres. 
d) buzinar para alertar os pedestres que estão desembarcando do veículo coletivo. 
 
22. O condutor não pode ultrapassar veículos em vias de pista única com duplo sentido de direção, nos 
trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e 
viadutos e travessias de pedestres, exceto 
a) se achar que é possível ultrapassar sem oferecer riscos à segurança de pedestres. 
b) quando não tiver trânsito de outros veículos e pedestres. 
c) quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. 
d) em períodos noturnos de pouco fluxo de veículos. 
 
23. As vias públicas abertas à circulação classificam-se em: 
I – vias urbanas e rurais. 
II – vias preferenciais e não preferenciais. 
III – estradas e rodovias. 
Considerando essas informações, assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a proposição I está correta. 
b) Apenas as proposições I e II estão corretas. 
c) Apenas as proposições I e III estão correta. 
d) Apenas a proposição III está correta. 
 
24. A velocidade máxima permitida para as vias públicas como regra geral será regulamentada  
a) pelo período do dia ou da noite. 
b) por meio de sinalização regulamentadora. 
c) pelo tipo de veículo que se desloca na pista. 
d) pelo próprio condutor que deverá decidir qual a máxima velocidade que pode andar. 
 
25. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, 
principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando as faixas a ele 
destinadas sempre que estas existirem numa distância de até 
a) 20 m do pedestre. 
b) 30 m do pedestre. 
c) 40 m do pedestre. 
d) 50 m do pedestre. 
 
26. Assinale a alternativa em que os veículos são classificados quanto à tração: 
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a) Oficial e de passageiros. 
b) Particular e de aluguel. 
c) Especial e de coleção. 
d) De propulsão humana e de tração animal. 

 
27. Das alternativas a seguir, marque aquela que contém infração de natureza grave: 
a) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias. 
b) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública. 
c) Deixar o condutor ou passageiro de usar cinto de segurança. 
d) Atirar dos veículos ou abandonar na via objetos ou substâncias. 

 
28. O condutor que estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de 
trânsito rápido e das vias dotadas de acostamentos, comete infração de natureza 
a) gravíssima. 
b) grave. 
c) média. 
d) leve duas vezes. 
 
29. O condutor que parar seu veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de 
veículos e pedestres estará cometendo infração de natureza média cuja penalidade é 
a) remoção do veículo. 
b) retenção da CNH. 
c) cassação da CNH. 
d) multa. 
 
30. A forma de dirigir que permita a um condutor reconhecer antecipadamente as situações de perigo e 
prever o que poderá acontecer com ele, com os acompanhantes, com o veículo e demais usuários da via, 
é uma forma segura de se conduzir o veículo na via pública de modo a evitar acidentes. Esse conceito 
pode ser traduzido como sendo 
a) falta de habilidade para dirigir mais rápido. 
b) direção inapropriada. 
c) direção defensiva. 
d) direção autoafirmativa. 
 
31. Dentre as causas de acidentes de trânsito devidamente comprovadas, o fator humano aparece com 
maior frequência, de forma que o condutor com seu comportamento, muitas vezes inapropriado, leva a 
causar acidentes no trânsito. Ao tomarmos como exemplo um condutor que avança um sinal vermelho e 
causa um acidente, considerando que o tal motorista deixou de apresentar uma conduta que era 
esperada para a situação, ou seja, esperar o sinal abrir, e ainda agiu de forma diversa da esperada 
dirigindo perigosamente, sua falha pode ser enquadrada como 
a) negligência e imprudência. 
b) negligência e imperícia. 
c) imprudência e imperícia. 
d) imperícia somente. 
 
32. O desenvolvimento de alguns requisitos na condução de veículo, possibilita ao condutor a prevenção 
de acidentes, dessa forma alguns elementos fundamentais da direção defensiva são: conhecimento, 
previsão, atenção, decisão e habilidade. Das alternativas a seguir, qual descreve corretamente a 
decisão? 
a) É necessário conhecer as leis de trânsito, seus direitos e deveres em qualquer situação de trânsito, como 
condutor ou pedestre. 
b) Dependerá da situação que se apresenta e do conhecimento das possibilidades do veículo, das leis e normas 
relacionadas ao trânsito e do tempo e do espaço que  se dispõe para tomar uma atitude correta. 
c) Ser capaz de manusear os controles de um veículo e executar com perícia e sucesso qualquer manobra 
necessária no trânsito. 
d) É a antecipação de uma situação de risco. 
 
33. O licenciamento de veículo dever ser realizado anualmente, cujo certificado será expedido ao veículo 
licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo 
CONTRAN. Somente será considerado licenciado o veículo  
a) que não tiver sofrido multa nos últimos doze meses anteriores ao licenciamento. 
b) cujo proprietário não tenha computado 21 (vinte e um) pontos em sua CNH. 
c) que estiver quitado com os débitos relativos a tributos, encargos e multa de trânsito e ambientais, vinculados 
ao veículo, independente das responsabilidades pelas infrações cometidas. 



8 

 

d) cujo proprietário possua Carteira Nacional de Habilitação. 
 
34. Condições adversas são todos aqueles fatores que podem prejudicar o real desempenho no ato de 
conduzir, tornando maior a possibilidade de um acidente de trânsito. Dentre as alternativas a seguir, 
assinale aquela que contém apenas fatores de condições adversas: 
a) Passageiro sem cinto de segurança, chuva e neblina. 
b) Veículo sem licenciamento, vento e chuva. 
c) Pista sem iluminação pública, vento e condutor sem cinto de segurança. 
d) Fumaça proveniente de queimadas, chuva e neblina. 
 
35. O condutor que percebe um perigo iminente a sua frente leva cerca de 1,5s (um segundo e meio) para 
reagir, conhecido como tempo psicotécnico, e conseguir efetuar uma manobra de frenagem. Assim 
sendo, se tal condutor estiver a 72km/h, ele percorrerá 30 metros até que consiga iniciar a manobra de 
frenagem. A distância percorrida por tal condutor durante o tempo psicotécnico é chamada de 
a) distância de parada. 
b) distância de frenagem. 
c) distância de reação. 
d) distância de segmento. 
 
36. Na construção de rodovias, uma medida tomada pela engenharia, nos casos de curvas acentuadas, é 
fazer a pista inclinada para dentro da curva, conhecida como superelevação, cuja finalidade é ajudar  a 
manter o veículo na pista por conta da aceleração que este fica sujeito durante o trajeto.  A força que 
tende a tirar o veículo da pista pela tangente é conhecida como 
a) força centrífuga. 
b) força de ligação do veículo no chão. 
c) força de Newton. 
d) força da gravidade. 
 
37. Um fenômeno que ocorre normalmente em rodovias, é quando um veículo perde a aderência dos 
pneus com o solo, provocada geralmente por uma fina camada de água. Isso ocorre em parte pela 
impossibilidade de o pneu fazer a drenagem através dos chamados sulcos, os quais nos pneus novos 
têm profundidade de 7 a 8 mm para veículos de passeio, dentre outros fatores contribuintes, como a 
velocidade do veículo.  Dentre as alternativas a seguir, a que contém o nome correto do fenômeno 
apresentado: 
a) Hidrocefalia. 
b) Hidroplanagem. 
c) Fenômeno hidráulico.  
d) Despressurização dos pneus. 
 
38. A avaliação do estado geral de um acidentado de emergência clínica ou traumática é a segunda etapa 
na prestação de primeiros socorros. O exame deve ser rápido e sistemático, observando as seguintes 
prioridades: 
a) Avaliar o local do acidente, mantendo afastados os curiosos, evitar o pânico e procurar ajuda de outras 
pessoas. 
b) Avaliar o local do acidente, evitar o pânico dando ordens breves, claras e concisas. 
c) Avaliar o local do acidente, assumindo o controle da situação e proceder a uma rápida e segura avaliação da 
ocorrência. 
d) Estado de consciência, respiração, hemorragia, pupilas e temperatura do corpo. 
 
39. O corpo do ser humano tem uma temperatura média que varia de 35,9 a 37,2°C. O sistema 
termorregulador trabalha estimulando a perda de calor em ambientes de calor excessivo e acelerando os 
fenômenos metabólicos no frio para compensar a perda de calor. Um ser humano que apresenta 
temperatura entre 37 e 38°C está no estado térmico 
a) sub-normal. 
b) febre. 
c) estado febril. 
d) normal. 
 
40. O pulso é a onda de distensão de uma artéria transmitida pela pressão que o coração exerce sobre o 
sangue. Essa onda é perceptível pela palpação de uma artéria e se repete com regularidade, segundo as 
batidas do coração. A frequência média de pulso de uma mulher adulta é de 
a) 60 a 70 bpm 
b) 70 a 80 bpm 
c) 80 a 90 bpm 
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d) 80 a 120 bpm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




