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Posso tomar banho após a refeição? 

Tomar banho frio ou entrar numa piscina depois 

de ter comido não oferece riscos. O que não se deve 

fazer é qualquer tipo de exercício físico intenso, como 

nadar ou surfar. Isso desvia o sangue do estômago para 

os músculos que estão trabalhando. Após as refeições, 

boa parte do seu sangue vai para o estômago e o 

intestino a fim de realizar uma digestão adequada. Ao 

praticar esportes depois de comer, a pessoa fica com 

dificuldades na digestão e acaba passando mal (enjôo, 

suor frio e tontura). Tomar banhos longos e quentes 

dilata os vasos sangüíneos da pele e também acaba 

desviando o sangue do estômago. 

(Marcelo Duarte – O guia dos curiosos) 

    http://linglatina.blogspot.com.br/2008/07/posso-tomar-banho-

depois-de-uma-refeio.html. último acesso em 14 de junho de 2013 

 
01) “Posso tomar banho depois de uma refeição?”; 

segundo o texto, a melhor resposta para essa 

pergunta é: 
 

(A) Sim, pois a digestão se processa normalmente; 

(B) Não, pois isso traz problemas graves; 

(C) Sim, mas é desaconselhável, pois os exercícios 

físicos prejudicam; 

(D) Sim, desde que não sejam demorados e com água 

quente. 
 

02) Os atos de nadar e surfar são citados no texto 

como: 
 

(A) exemplos de exercícios que devem ser evitados; 

(B) atos que em nada prejudicam; 

(C) atividades que auxiliam na digestão; 

(D) prejudiciais ao desenvolvimento físico; 
 

03) Pela leitura do texto, a resposta dada pelo autor se 

apóia em: 
 

(A) informações de autoridades médicas; 

(B) conhecimentos pessoais do autor; 

(C) opiniões superficiais de caráter popular; 

(D) depoimentos de autoridades da área da saúde. 
 

04) “Tomar banho frio ou entrar numa piscina depois de 

ter comido não oferece riscos.”; essa afirmação 

inicial, segundo o texto, não está totalmente 

completa, pois para isso é preciso que o ato de 

tomar banho frio ou entrar numa piscina: 

(A) não envolva exercício físico intenso; 

(B) só ocorra após refeições leves; 

(C) aconteça somente após o almoço e não após o 

jantar; 

(D) se destine a trabalhos de recuperação física. 

Leia o trecho abaixo. 

Certa ocasião, o Vasco contratou um novo 

goleiro. Em sua primeira declaração a imprensa, já como 

integrante do time, o jogador disse: 

“Todo mundo sonha em vestir a camisa do 

Vasco. Quem fala que não é mentira. E nada melhor 

do que colocar esse sonho em prática.” 

 
05) A frase sublinhada, quando expressa por meio da 

linguagem oral, apresenta mais clareza, pois o 

falante faz uso de pausas e da entonação, isto é, 

da variação na altura da voz. Para dar maior 

clareza a frase escrita, sem alterar o sentido 

pretendido pelo jogador, qual das alterações abaixo 

seria a mais conveniente? 

 

(A) Acrescentar uma vírgula depois de “fala” 

(B) Acrescentar, em uma posição conveniente da frase, 

a forma verbal “sonha” e substituir o substantivo por 

um adjetivo derivado dele. 

(C) Acrescentar um ponto de interrogação no final da 

frase. 

(D) Eliminar o advérbio e acrescentar o ponto de 

interrogação no final da frase. 

 
06) Considere esta declaração do cineasta Woody 

Allen: 

 

“Eu amava tanto minha ex-mulher que meu maior sonho 

era colocá-la sob um pedestal” 

 

Relativamente a ela, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O emprego da preposição “sob”, em lugar de 

“sobre”, desencadeia o efeito de humor e ironia da 

frase. 

(B) Se o verbo “amava” fosse substituído por “odiava”, 

o feito humorístico e irônico da frase desapareceria. 

(C) Se “amava fosse substituído por “odiava”,  e “sob” 

fosse substituído por “sobre”, a frase não teria 

sentido lógico. 

(D) A paráfrase “Meu maior sonho era colocar minha 

mulher sob um pedestal, porque eu a amava muito” 

não só atenua o sentido irônico da frase original, 

como também desfaz a relação de causa e 

consequência presente nela. 

 
07) O apaixonado rapaz ficou extático diante da beleza 

da noiva. A palavra destacada é sinônima de:  

 

(A) imóvel  

(B) admirado 

(C) firme  

(D) sem respirar 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 




http://linglatina.blogspot.com.br/2008/07/posso-tomar-banho-depois-de-uma-refeio.html
http://linglatina.blogspot.com.br/2008/07/posso-tomar-banho-depois-de-uma-refeio.html
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08) Considere o emprego das formas verbais nestes 

enunciados: 

 

I. Quando crianças, Beto e Leonardo viviam em Porto 

Alegre. 

II. Quando criança, Beto brigava com os amigos. 

III. Quando criança, Fernando vivia brigando com os 

amigos. 

 

Relativamente às frases acima, só está INCORRETA o 

que se afirma na alternativa: 
 

(A) Viver é verbo principal em I e auxiliar em III 

(B) Viver tem o mesmo valor semântico em I e em III 

(C) Fernando era mais briguento que Beto 

(D) Nas três frases ocorrem formas verbais do pretérito 

imperfeito, que exprimem um processo verbal 

habitual. 

 

Direitos Humanos 

1 A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi 

adotada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas (com abstenção dos seis países do antigo bloco 

soviético, da Arábia Saudita e da África do Sul). Nela 

consta que todos os seres humanos nascem livres e 

iguais em direitos e dignidade, e que as liberdades e os  

direitos especificados na declaração devem ser 

garantidos a todos, sem discriminação  de raça, cor, 

sexo, língua, opinião política e religião. Os direitos 

enumerados incluem os direitos civis (tais como 

liberdade de expressão, de consciência, de movimento, 

de se reunir e associar pacificamente) e os direitos 

econômicos e sociais (direito ao trabalho, a um padrão 

de vida adequado, à educação e à participação na vida 

cultural).  O exercício dos direitos e liberdades 

individuais só é limitado pelo respeito aos direitos e 

liberdades de outrem. 

(Direitos do Homem. Nova Enciclopédia Ilustrada Folha. São 

Paulo: Empresa Folha da Manhã, 1996) 

 

2 
 

3 
 

4 
5 
 

6 
7 
 

8 
9 
 

10 
11 
 

12 
13 
 

14 
 

15 
16 
17 

 
09) De acordo com o texto, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem 
 

(A) foi aceita por quase todos os países, com exceção 

de uns poucos, que não a adotaram. 

(B) foi um primeiro passo na aceitação dos direitos 

humanos, embora não abrangesse todos eles. 

(C) foi adotada pelos países do mundo todo, sem 

exceção, desde o século XIX. 

(D)  limita o exercício de alguns direitos, como o de 

manifestar a opinião política, em situação de risco 

para o país. 

 
 
 
 
 
 
 

10) O exercício dos direitos e liberdades individuais só 

é limitado pelo respeito aos direitos e liberdades de 

outrem. (final do texto). A frase que tem, com 

outras palavras, o mesmo sentido desta é: 
 

(A) A verdadeira liberdade consiste em fazer o que 

devemos. 

(B) O destino dos homens é a liberdade. 

(C) Os direitos de um indivíduo terminam onde 

começam os de outro. 

(D) A liberdade é irmã da solidão. 

 

11) Os seres humanos nascem livres e iguais em 

direitos e dignidade... (L 05 /06). A afirmativa acima 

é reforçada, no texto, no seguinte trecho: 
 

(A) A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi 

adotada em 1948... 

(B) (direito ao trabalho, a um padrão de vida adequado, 

à educação e à participação na vida cultural). 

(C) O exercício dos direitos e liberdades individuais só 

é limitado pelo respeito aos direitos e liberdades de 

outrem. 

(D)  ... sem discriminação de raça, cor, sexo, língua, 

opinião política e religião. 

 

12) Analise as orações abaixo: 
 

I. Anualmente, ao final do curso, os formandos serão 

submetidos ao Exame Nacional de Cursos. 

II. Os jogadores da Seleção Brasileira assistiram os 

jogos pela televisão 

III. O material que precisamos para desenvolver a 

pesquisa de campo não foi encontrado. 

IV. Lembrou-se de todas as informações referentes à 

realização do Provão. 
 

Analisando a regência das frases acima podemos 

concluir que ela está correta somente em: 

(A) Em I, II e III 

(B) Em II e III 

(C) Em I e IV 

(D) Em I, II e IV 

 

13) Assinale a alternativa em que o emprego da crase 

está INCORRETA. 
 

(A) Ao entardecer, assistimos à uma peça teatral. 

(B) Depois do Almoço, ninguém retornou à escola. 

(C) Pensei que o filme fosse semelhante à história real 

(D) Você nunca obedeceu às regras 

 

14) Indique a alternativa que completa corretamente a 

frase: 
 

Estou .....espera de uma certa pessoa, ......quem poderei 

pedir informações .......respeito deste processo. 
 

(A) à – à – a 

(B) a – à – à 

(C) à – a – à  

(D) à – a – a  
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15) Em todas as alternativas as orações estão na voz 

passiva, EXCETO. 
 

(A) As crianças são estimuladas positivamente pelo 

hábito da leitura. 

(B) O mato e a solidão dominaram a antiga fazenda 

(C) A realização da festa será prejudicada pela chuva e 

pelo frio 

(D) Logo no inicio da partida, dois jogadores foram 

expulsos pelo juiz. 

 

 

 

16) O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

Benedito Gonçalves negou nesta quinta-feira 

(13/06/2013), pedido da uma empresa para deixar 

de pagar uma dívida de R$ 7,39 bilhões com a 

Receita Federal em razão de débitos de imposto de 

renda. Segundo a Receita Federal, qualquer 

empresa que tem dívidas com a Receita fica 

impedida de importar em razão da certidão de 

débitos. A empresa em questão é: 

 

(A) Petrobrás 

(B) Avibrás 

(C) Eletrobrás 

(D) Helibrás 

 

17) Cerimônia de abertura da Copa das Confederações 

mostra festa do povo brasileiro. Sobre essa 

cerimônia assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) A presidente da República, Dilma Rousseff, foi 

vaiada em rápida aparição no Estádio Nacional 

Mané Garrincha antes da partida entre Brasil e 

Japão, no sábado 15 de junho de 2013 na estreia 

na Copa das Confederações.  

(B) A presença da presidente da República, Dilma 

Rousseff foi anunciada pelo sistema de som logo 

depois que os jogadores das duas seleções 

entraram em campo. Ao lado dela, Joseph Blatter, 

presidente da FIFA, também foi alvo das 

manifestações da torcida. 

(C) O suíço fez um breve discurso, no qual se disse 

muito feliz e chamou os torcedores de “amigos do 

futebol”. Quando se referiu a Dilma, o estádio 

inteiro vaiou, a ponto de Blatter cobrar respeito do 

público. 

(D) Com gols relâmpagos de Neymar e Paulinho e um 

de Jô no final, Brasil estreia com vitória na Copa 

das Confederações com o resultado de 4 X 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Manifestante levanta uma bandeira de um país 

durante protestos contra o governo do premiê 

Recep Tayyip Erdogan. Milhares de manifestantes, 

em diferentes cidades, realizaram atos em resposta 

à ação da polícia que desalojou à força, neste 

sábado 15 de junho, os últimos manifestantes que 

ocupavam o parque Gezil. O local é o epicentro dos 

protestos contra o governo, que agitam este país 

há duas semanas. O país em questão é 
 

(A) Arábia Saudita 

(B) Iraque 

(C) Turquia 

(D) Iran 
 

19) Um apresentador da Televisão brasileira abriu o 

seu programa com o discurso abaixo: 

 

“Muitas vezes eu ouvia falar que o jovem 

brasileiro fica na internet, o jovem brasileiro é alienado… 

Alienado é o cacete! Esses garotos foram inteligentes, 

foram corajosos, motivaram todo mundo. Começou com 

a passagem de ônibus. Mas isso é um pingo de água 

que transbordou. Aqui cada um tem um assunto pra 

falar, contra a corrupção, pela honestidade e 

competência… Outra coisa: acabou aquele negócio no 

ano que vem: ganha a Copa, você ganha à eleição. 

Copa do Mundo é uma coisa, eleição é outra coisa. Tem 

que ter proposta. E agora, com essa virada da página do 

Brasil, todo mundo vai se informar mais para votar 

melhor. Por isso eu falo aqui há 500 anos: urna não é 

penico. Se todo mundo tiver consciência, como a grande 

maioria que foi às manifestações, vamos fazer o Brasil 

um país digno para todo mundo”. 

       

 O apresentador em questão é: 
 

(A) Rodrigo Faro 

(B) Fausto Silva 

(C) Augusto Liberato 

(D) Luciano Huck 
 

20) A derrubada da PEC 37 era uma das principais 

bandeiras dos movimentos populares que têm 

tomado às ruas de várias cidades brasileiras e do 

exterior. Analise as afirmações sobre a PEC 37 
 

I. O objetivo da PEC 37 era alterar a Constituição.  

II. Caso a PEC fosse aprovada, com a inclusão de um 

parágrafo ao artigo 144 da Carta, em nível nacional, 

impediria investigações criminais por parte do MPU e 

de todas as suas divisões administrativas, como o 

Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público 

do Trabalho (MPT) e o Ministério Público Militar 

(MPM). 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 
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III. Entre as investigações que sairiam da alçada dos 

MPs estariam as que se referem a desvio de verbas, 

crime organizado, abusos cometidos por agentes dos 

Estados e violações de direitos humanos. 

IV. Se a PEC 37 tivesse sido aprovada, somente as 

polícias poderiam fazer investigação criminal. 
 

Analisando as afirmações acima podemos concluir que: 
 

(A) Todas estão corretas 

(B) Apenas I e II estão corretas 

(C) Apenas I, II e III estão corretas 

(D) Apenas II, III e IV estão corretas 
 

 
 
 

21) O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de 

órgãos e entidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios que tem por 

finalidade o exercício das atividades de 

planejamento, administração, normalização, 

pesquisa, registro e licenciamento de veículos, 

formação, habilitação e reciclagem de condutores, 

educação, engenharia, operação do sistema viário, 

policiamento, fiscalização, julgamento de infrações 

e de recursos e aplicação de penalidades. São 

Objetivos básicos do Sistema Nacional de trânsito, 

EXCETO. 

 

(A) Estabelecer diretrizes da Política Nacional de 

Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao 

conforto, à defesa ambiental e à educação para o 

trânsito, e fiscalizar seu cumprimento; 

(B) Fixar, mediante normas e procedimentos, a 

padronização de critérios técnicos, financeiros e 

administrativos para a execução das atividades de 

trânsito; 

(C) Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes 

de informações entre os seus diversos órgãos e 

entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a 

integração do Sistema. 

(D) Desenvolver e organizar a produção de veículos 

mediante normas de produção, padronização de 

segurança, fluidez e execução de engenharia de 

circulação e organização de condutas. 

 

22) Compõem o Sistema Nacional de Trânsito dentre 

os seguintes órgãos e entidade abaixo, EXCETO. 

 

(A) O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN; 

(B) Os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o 

Conselho de Trânsito do Distrito Federal - 

CONTRANDIFE; 

(C) As Juntas Administrativas de Recursos de 

Infrações e Condutas- JARIC. 

(D) Os órgãos e entidades executivos rodoviários da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

 

23) Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da 

União: 

 

(A) Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a 

execução das normas e diretrizes estabelecidas 

pelo CONTRAN, no âmbito de suas atribuições; 

(B) Proceder à supervisão, à coordenação, à correição 

dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização 

da execução da Política Nacional de Trânsito e do 

Programa Nacional de Trânsito; 

(C) Desarticular-se com os órgãos dos Sistemas 

Nacionais de Trânsito, de Transporte e de 

Segurança Pública, como agente incentivador à 

violência no trânsito, promovendo, e desarticulando 

o controle de ações para a preservação do 

ordenamento e da segurança do trânsito; 

(D) Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de 

improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a 

administração pública ou privada, referentes à 

segurança do trânsito; 

 

24) O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio 

de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança do trânsito. Portanto o 

trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 

circulação obedecerá dentre às seguintes normas 

abaixo, EXCETO: 

 

(A) A circulação far-se-á pelo lado direito da via, 

admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;  

(B) O condutor deverá guardar distância de segurança 

lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, 

bem como em relação ao bordo da pista, 

considerando-se, no momento, a velocidade e as 

condições do local, da circulação, do veículo e as 

condições climáticas. 

(C) Quando uma pista de rolamento comportar várias 

faixas de circulação no mesmo sentido, são as da 

esquerda destinadas ao deslocamento dos veículos 

mais lentos e de maior porte, quando não houver 

faixa especial a eles destinada, e as da direita, 

destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento 

dos veículos de maior velocidade;  

(D) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e 

nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se 

adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais 

de estacionamento;  

 

25) O uso de luzes em veículo obedecerá dentre às 

seguintes determinações as descritas abaixo, 

EXCETO: 

 

(A) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 

utilizando luz alta, durante a noite e durante o dia 

nos túneis providos de iluminação pública;  

(B) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz 

alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao 

segui-lo;  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(C) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e 

por curto período de tempo, com o objetivo de 

advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada 

para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que 

segue à frente ou para indicar a existência de risco 

à segurança para os veículos que circulam no 

sentido contrário;  

(D) O condutor manterá acesas pelo menos as luzes 

de posição do veículo quando sob chuva forte, 

neblina ou cerração;  

 

26) As vias abertas à circulação, de acordo com sua 

utilização, classificam-se em: Urbanas e Rurais. 

Assinale a alternativa em que das vias abaixo uma 

NÃO é via Urbana. 

 

(A) Estradas;  

(B) Arterial;  

(C) Coletora;  

(D) Local; 

 

27) Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com 

circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por 

meio de sinalização, velocidades superiores ou 

inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo 

anterior. 

(B) A velocidade mínima poderá ser inferior à metade 

da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as 

condições operacionais de trânsito e da via.  

(C) As crianças com idade inferior a dez anos devem 

ser transportadas nos bancos traseiros, salvo 

exceções regulamentadas pelo CONTRAN. 

(D) É obrigatório o uso do cinto de segurança para 

condutor e passageiro em todas as vias do território 

nacional, salvo em situações regulamentadas pelo 

CONTRAN.  

 

28) É assegurada ao pedestre a utilização dos 

passeios ou passagens apropriadas das vias 

urbanas e dos acostamentos das vias rurais para 

circulação, podendo a autoridade competente 

permitir a utilização de parte da calçada para outros 

fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de 

pedestres. Sobre as afirmativas abaixo assinale a 

INCORRETA. 

 

(A) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta 

equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.  

(B) Nas áreas urbanas, quando não houver passeios 

ou quando não for possível a utilização destes, a 

circulação de pedestres na pista de rolamento será 

feita com prioridade sobre os veículos, pelos 

bordos da pista, em fila única, exceto em locais 

proibidos pela sinalização e nas situações em que 

a segurança ficar comprometida.  

(C) Nos trechos Rurais de vias urbanas e nas obras de 

arte a serem construídas, não deverá ser previsto 

passeio destinado à circulação dos pedestres, que 

não deverão, nessas condições, usar o 

acostamento.  

(D) Onde houver obstrução da calçada ou da 

passagem para pedestres, o órgão ou entidade 

com circunscrição sobre a via deverá assegurar a 

devida sinalização e proteção para circulação de 

pedestres. 
 

29) Dentre a seguinte ordem da sinalização terá 

prevalência em primeiro lugar as: 
 

(A) Do semáforo sobre os demais sinais 

(B) Ordens do agente de trânsito sobre as normas de 

circulação e outros sinais; 

(C) Indicações dos sinais sobre as demais normas de 

trânsito. 

(D) Os gestos dos condutores 
 

30) Conduzir veículo sem os documentos de porte 

obrigatório referido ao Código de Trânsito Brasileiro 

é infração: 
 

(A) Média 

(B) Gravíssima 

(C) Grave 

(D) Leve 

 

31) Após atropelamento vítima apresenta fratura 

exposta na perna direita. Nessa situação, deve-se:  

 

(A) Não movimentar a vítima e chamar socorro médico. 

(B) Selecionar o tamanho das talas para imobilização 

de forma a não ultrapassar as articulações do 

calcanhar e do joelho 

(C) Calcanhar e do joelho 

(D) Recolocar o osso no lugar. 
 

32) Analise a sinalização das placas abaixo e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

 

I                            II  
 

 

 

III                         IV  
 

 
 

(A) A placa I e uma placa de advertência e significa: 

Proibido mudar de Faixa de Trânsito. 

(B) A placa II é uma placa de regulamentação e 

significa: Proibido Estacionar. 

(C) A placa III é uma placa de advertência e significa: 

Pista Irregular. 

(D) A placa IV é uma placa de advertência e significa: 

Saliência ou Lombada 
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33) Observe a placa abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) É uma placa de indicação e significa: ponto de 

parada 

(B) É uma placa de serviços auxiliares e significa: Pista 

Escorregadia 

(C) É uma placa de advertência e significa: Projeção de 

cascalho 

(D) É uma placa de serviços auxiliares e significa: 

Transporte sobre Águas 

 

34) A mensagem contida na placa a baixo é 

 

(A) Via lateral à esquerda 

(B) Confluência à esquerda 

(C) Cruzamento de vias 

(D) Pronto Socorro 

 

35) Dirigir com CNH vencida há mais de trinta dias, 

constitui infração:  

 

(A) Grave 

(B) Leve 

(C) Média 

(D) Gravíssima 

 

36) Todo condutor habilitado deve praticar a Direção 

Defensiva constantemente. O motorista defensivo 

deve saber que condições adversas são: 

 

(A) Os itens do veículo que interferem diretamente na 

segurança, como os freios, a direção e a 

suspensão. 

(B) Os procedimentos de segurança que o motorista 

defensivo deve adotar para contribuir com o fluxo 

de veículos em uma via. 

(C) As particularidades de cada veículo, seus 

equipamentos e acessórios. 

(D) Os fatores ou combinações de fatores que 

contribuem para aumentar as situações de risco no 

trânsito, comprometendo a segurança. 

 

37) A bebida alcoólica pode ser considerada como a 

droga mais vendida no planeta, e o alcoolismo, dela 

decorrente, é um sério problema de saúde pública 

mundial. Portanto conduzir o veículo, após a 

ingestão de bebida alcoólica, resulta em: 
 

 

(A) Limitação da percepção de situação de perigo 

(B) Aumento da capacidade de ação e reação 

(C) Melhora a coordenação motora 

(D) Todas as alternativas estão corretas 
 

38) Um acidente é um evento inesperado e quase 

sempre indesejável que causa danos pessoais, 

materiais (danos ao patrimônio), danos financeiros 

e que ocorre de modo não intencional. Portanto 

para evitar colisão com o veículo à frente, você 

deve:  
 

(A) Aumentar a velocidade 

(B) Manter distância de segurança 

(C) Trafegar mais à direita e sinalizar suas intenções 

(D) Trafegar mais à direita e sinalizar suas intenções 

 

39) A análise primária é uma avaliação realizada 

sempre que a vítima está inconsciente e é 

necessária para se detectar as condições que 

colocam em risco iminente a vida da vítima. Ela se 

desenvolve obedecendo às seguintes etapas, 

EXCETO. 
 

(A) Retirar objetos cravados na vítima; 

(B) Abrir vias aéreas; 

(C) Checar respiração; 

(D) Checar circulação; e checar grandes hemorragias. 

 

40) As penalidades consistem nas punições ou 

sanções administrativas para os diversos tipos de 

infrações. Para cada tipo de infração vêm previstas 

as penalidades, as quais ficam adstritas à 

autoridade que as aplica, sem a faculdade de 

subverter a ordem, dado o princípio da legalidade 

consagrado pela Constituição Federal. “Não há 

crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 

prévia cominação legal”. Postulado que envolve 

qualquer cominação de pena e assim nas infrações 

de trânsito. Assinale a alternativa CORRETA sobre 

as penalidades: 

 

(A) A advertência por escrito é aplicada, pela 

autoridade de trânsito, apenas aos condutores, nas 

infrações leves, médias ou graves. 

(B) A suspensão do direito de dirigir corresponde à 

proibição de conduzir durante um determinado 

período de tempo que pode ser de caráter 

definitivo. 

(C) A multa, graduada em diferentes patamares, 

segundo a gravidade da infração, consiste na 

exigência de o infrator pagar e recolher aos cofres 

públicos uma quantia em dinheiro, que, às vezes, é 

até quintuplicada. 

(D) A frequência obrigatória em curso de reciclagem 

equivale a uma renovação de habilitação do 

motorista rebelde e contumaz nas infrações, dentre 

outras hipótese. 

 







