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Cód. 07 - Motorista

DIRIGINDO DE FORMA SEGURA
Imagine um motorista dirigindo; e que no banco do passageiro exista um agente de trânsito. Qual seria a reação deste
motorista? Com certeza não cometeria muitos erros e infrações de trânsito que normalmente comete no dia a dia sem
perceber; e se fosse você esse motorista, qual seria seu comportamento?
Para dirigir com segurança, é preciso que se tenha um agente de trânsito ao seu lado? Certamente que não, o próprio
motorista pode fazer o seu papel e se autopoliciar. É bastante comum pessoas cometerem infrações e erros no trânsito e
acharem normal. Reparem quantos motoristas param sobre a faixa de pedestre, fazem ultrapassagens perigosas, deixam de
sinalizar a intenção na mudança de faixa ou em conversões, e não se dão conta de que estas pequenas distrações ao dirigir
podem provocar acidentes.
Quando pensamos em acidentes de trânsito é comum pensarmos que as pessoas que provocam acidentes são aquelas que
não sabem dirigir ou que são irresponsáveis. O DETRAN do Paraná publicou um estudo em que se fossem tirados todos os
maus motoristas, ou seja, os infratores crônicos das ruas, os acidentes de trânsito pouco diminuiriam. Conclui-se com esta
pesquisa que, ao contrário do que se pensa, são as pessoas que nem tem pontos na habilitação em momentos de distração
ou descontrole é que provocam ou cometem grande parte dos acidentes.
O motorista que pretende dirigir com segurança, deve se comprometer em praticar atos seguros na direção do veículo, e o
tempo todo estar se policiando para que estas pequenas distrações não se tornem algo normal e de pouca importância.
Pesquisas mostram que antes de um acidente de trânsito comete-se uma infração. E mesmo que ele venha cometer alguma
infração não pode pensar que só foi desta vez, pois certamente irá cometê-la novamente.
O autopoliciamento consiste em não deixar que estes pequenos detalhes tornem-se algo comum. É possível com pequenas
mudanças no comportamento individual, dirigir com segurança tanto para você como para os outros motoristas.
Pense, reflita e pratique o autopoliciamento e comprove que sua exposição ao risco será bastante reduzida.
E após algum tempo você vai notar a mudança no seu modo de conduzir um veículo.
Disponível em: http://www.artededirigir.com/

1.

Após a leitura do texto, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta.
No dia a dia os motoristas não cometem muitas infrações de trânsito sem perceber.
Para dirigir com segurança há necessidade de um agente de trânsito observando os motoristas.
Se os motoristas se autopoliciarem vários acidentes serão evitados.
Para alguns motoristas, cometer infrações e erros no trânsito é normal.
Parada sobre a faixa de pedestre, ultrapassagens perigosas, não sinalização na mudança de faixa são distrações
que para alguns motoristas não provocam acidentes.
Estudo feito pelo DETRAN demonstra que grande parte dos acidentes seria evitada se os infratores crônicos fossem
proibidos de dirigir.
A falta de atenção ou descontrole dos motoristas acabam provocando muitos acidentes.
O motorista vai perceber que as pequenas mudanças no comportamento individual diminuirão a sua exposição ao
risco e haverá segurança no trânsito para todos.
A)
B)
C)
D)

Apenas quatro itens estão corretos.
Apenas sete itens estão corretos.
Apenas cinco itens estão corretos.
Apenas seis itens estão corretos.
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2.

Assinale a alternativa em que as duas palavras são acentuadas pela mesma regra.
A)
B)
C)
D)

3.

Assinale a alternativa que contém palavra escrita como “pesquisas”.
A)
B)
C)
D)

4.

irá – só.
cometê-la – responsáveis.
Paraná – contrário.
trânsito – veículo.

finali__ar.
repou__ar.
e__igir.
autori__ar.

Observe a divisão silábica das palavras abaixo.
I- se-ri-a.
II- po-li-ci-an-do.
III- fai-xa.
Estão corretos os itens:
A)
B)
C)
D)

I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
I e III, apenas.

5. Assinale a alternativa em que as duas palavras se flexionam em número.
A)
B)
C)
D)
6.

No período a seguir: “Imagine um motorista dirigindo; e que no banco do passageiro exista um agente de trânsito.
1
2
Qual seria a reação deste motorista?”, os verbos grifados estão no:
3
A)
B)
C)
D)

7.

o quebra-noz.
o João-de-barro.
o amor-perfeito.
o tico-tico.

1. Presente do Ind. – 2. Pret. Imperfeito do Ind. – 3. Futuro do Pretérito do Ind.
1. Presente do Subj. – 2. Presente do Subj. – 3. Futuro do Presente do Ind.
1. Imperativo. – 2. Presente do Subjuntivo. – 3. Futuro do Pretérito do Ind.
1. Imperativo. – 2. Presente do Subj. – 3. Futuro do Presente do Ind.

Substituindo os termos grifados no período abaixo pelos pronomes oblíquos correspondentes, está correto o período da
alternativa:
O motorista não dirigirá, diariamente, os veículos da Instituição, pois também transportará pessoas ou cargas.
A)
B)
C)
D)

8.

O motorista não lhes dirigirá diariamente, pois também as transportará.
O motorista não os dirigirá diariamente, pois também lhes transportará.
O motorista não dirigirá-os diariamente, pois também as transportará.
O motorista não os dirigirá diariamente, pois também as transportará.

Coloque (C) para a concordância verbal correta e (I) para a incorreta.
(
(
(
(

)
)
)
)

Não só o motorista, como também seu ajudante chegará no horário combinado.
Chegou seu crachá e seus documentos pessoais.
O motorista ou o ajudante dirigirão o veículo.
O grupo de aprendizes ajudava no embarque e desembarque das mercadorias.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

I – I – I – C.
C – I – C – I.
C – I – I – C.
I – I – C – C.
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9.

Assinale a alternativa que apresenta a análise sintática correta dos termos grifados no período abaixo.
“Os motoristas que provocam acidentes são os irresponsáveis ou os que não dirigirem bem.”
1
2
3
4
5
A)
B)
C)
D)

1. Sujeito – 2. Objeto Direto – 3. Predicativo do Sujeito – 4. Verbo Intransitivo – 5. Adj. Adverbial de Modo.
1. Objeto Direto – 2. Sujeito – 3. Adj. Adnominal – 4. Verbo Transitivo Direto – 5. Objeto Direto.
1. Sujeito – 2. Objeto Direto – 3. Predicativo do Objeto – 4. Verbo Transitivo Direto – 5. Objeto Direto.
1. Adj. Adnominal – 2. Sujeito – 3. Predicativo do Sujeito – 4. Verbo Intransitivo – 5. Adj. Adverbial de Modo.

10. De acordo com a significação das palavras assinale a alternativa incorreta.
A)
B)
C)
D)

infração/inflação - parônimas.
risco/risco - homônimas.
distração/desatenção - antônimas.
segurança/confiança - sinônimas.

11. Um motorista comprou um veículo e vai pagá-lo em três prestações. A primeira prestação equivale ao sêxtuplo da
terceira. A segunda equivale à terça parte da primeira mais R$ 620,00. Pelas duas primeiras prestações ele pagará R$
25.980,00. O veiculo custou:
A)
B)
C)
D)

R$ 28.150,00.
R$ 29.150,00.
R$ 29.050,00.
R$ 29.140,00.

12. Um veículo fez uma viagem a uma velocidade média de 106 km/h e demorou 295 minutos para finalizá-la. Percorreu,
nesse trajeto:
A)
B)
C)
D)

493,5 km.
483,5 km.
503,5 km.
513,5 km.

13. Calcule o salário atual de um motorista sabendo que ele recebeu um aumento de 9% em seus vencimentos da seguinte
maneira: 4% de aumento dado a todos os funcionários e mais um abono de R$ 78,00. O salário atual do motorista é de:
A)
B)
C)
D)

R$ 1690,40.
R$ 1688,40.
R$ 1720,40.
R$ 1700,40.

14. A roda de um veículo mede 78 cm de diâmetro. Em uma viagem ela fez 98.000 voltas completas. O percurso dessa
viagem foi de:
Obs: π= 3,14
A)
B)
C)
D)

Na resposta use duas casas decimais, sem aproximação.

2.400,21 km.
239,01 km.
240,02 km.
2.390,21 km.

15. Para que o capital de R$ 4.750,00, aplicado à taxa de juros simples de 1,25% ao mês renda 1/5 desse valor ele só
poderá ser resgatado após:
A)
B)
C)
D)

1 ano.
16 meses.
18 meses.
15 meses.

16. Observe os dois primeiros pares de palavras que foram formados.
bandeira → band
microscópio → micro
refrigerante → (?)
Obedecendo ao mesmo critério a palavra a ser colocada no lugar do (?) é:
A)
B)
C)
D)

refrige.
refri.
refrig.
refriger.
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17. O número que completa a sequência é:
8 – 20 – 44 – 92 – ___
A)
B)
C)
D)

186.
192.
178.
188.

18. Observe abaixo os números opostos. Eles obedecem a uma lógica. O número a ser colocado no lugar da (?) é:
A)
B)
C)
D)

36.
32.
34.
38.

19. Analise as sequências abaixo para descobrir sua lógica e completar os números que faltam na sua formação.
Somando-se x e y temos:
A)
B)
C)
D)

78.
84.
82.
80.

20. As palavras da alternativa estão embaralhadas. Arrume-as formando palavras correntes da língua e assinale a que não
se identifica com as demais.
A)
B)
C)
D)

ODABÁS.
TOGASO.
ROÇAM.
LIBRA.

21. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade
governamental ou não-governamental, é vedado dentre outros o trabalho:
A) perigoso, insalubre ou penoso e realizado entre as dezoito horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte.
B) noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte e realizado em horários e
locais que não permitam a frequência à escola.
C) realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e realizado
entre as vinte horas de um dia e às seis horas do dia seguinte.
D) realizado entre as vinte e três horas de um dia e às seis horas do dia seguinte, perigoso e que prejudique o
desenvolvimento físico.
22. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:
A) apenas nos casos de maus-tratos envolvendo seus alunos e de reiteração de faltas.
B) maus-tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas, de evasão escolar esgotados os recursos
escolares, elevados níveis de repetência.
C) nos casos de reiteração de faltas injustificadas e de elevados níveis de repetência.
D) em nenhum caso.
23. Sobre a família substituta pode-se dizer que:
A) a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, dependendo da situação jurídica da
criança.
B) mesmo sendo maior de 12 (doze) anos de idade, não é necessário o consentimento do sujeito a ser inserido.
C) sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado
seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião
devidamente considerada.
D) na apreciação do pedido não se leva em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade.
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24. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente é correto afirmar que:
A) é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
B) é dever apenas dos pais velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
C) é dever exclusivo do conselho tutelar velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor..
D) é dever unicamente do Ministério Público velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
25. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica:
A) apenas à mãe, no período pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado
puerperal.
B) à gestante desde que comprovado necessidade.
C) à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do
estado puerperal.
D) em nenhum caso.
26. Analise as afirmações abaixo sobre as disposições do CTB e identifique-as como (V) verdadeiras ou (F) falsas.
( ) os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficientes entre si para permitir que veículos que
os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança.
( ) Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem.
( ) A velocidade máxima permitida nas rodovias para ônibus e camionetas é de cem quilômetros por hora.
( ) A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as
condições operacionais do trânsito e da via.
( ) o condutor manterá acesas, à noite, as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou
desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias.
A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)

V – V – V – V – F.
V – V – F – V – V.
F – V – F – V – F.
V – V – F – F – V.

27. O CTB favorece a circulação dos veículos prestadores de serviços de utilidade pública, devidamente identificados,
quando um atendimento na via, em situação de emergência. É incorreto afirmar que esses veículos:
A)
B)
C)
D)

gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviços.
devem fazer uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente.
têm prioridade de passagem na via.
são dispensados de obedecer às leis de trânsito, podendo desenvolver alta velocidade e avançar sinal vermelho, em
virtude da urgência.

28. Um motorista que esteja transitando por uma via de trânsito rápido desenvolvendo o limite máximo de velocidade para
essa via, ao entrar numa via arterial terá de, no mínimo:
A)
B)
C)
D)

diminuir em 30 km/h sua velocidade.
aumentar em 10 km/h sua velocidade.
conservar a velocidade que vem desenvolvendo.
diminuir em 20km/h sua velocidade.

29. Consta do CTB que o infrator será submetido a cursos de reciclagem quando:
tiver suspenso do direito de dirigir.
sendo contumaz, forem necessários à sua reeducação.
se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído independentemente de processo judicial.
condenado judicialmente por delito de trânsito.
a qualquer tempo, se for constatado que esteja colocando em risco a segurança do trânsito.
Estão corretos:
A)
B)
C)
D)

apenas quatro itens.
apenas três itens.
apenas dois itens.
todos os itens.
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30. A respeito de recurso contra a imposição de multa, é incorreto afirmar que:
A)
B)
C)
D)

o recurso poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do valor da multa.
o recurso deverá ser julgado pela JARI em até trinta dias.
o recurso terá efeito suspensivo da multa.
se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgada improcedente a penalidade, ser-lhe-á
devolvida a importância paga, atualizada em UFIR ou por índice legal de correção dos débitos fiscais.

31. Será aplicada a medida administrativa de retenção do veículo e incorrerá em infração leve o condutor que esteja
dirigindo o veículo:
A)
B)
C)
D)

sem os documentos de porte obrigatório referidos no CTB.
com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados.
com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante.
sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva.

32. Agravam-se as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor cometido a infração dirigindo o veículo:
1234-

sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres.
sem placas, com placas falsas ou adulteradas.
sem possuir Carteira de Habilitação ou sem Permissão para dirigir.
com Permissão para dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente da do veículo.

São afirmações corretas, de acordo com o CTB:
A)
B)
C)
D)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.
2, 3 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.

33. As circunstâncias citadas abaixo exigem a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo exceto uma.
Identifique-a.
A)
B)
C)
D)

o carro foi recuperado sem documentos após um roubo.
a propriedade do veículo foi transferida.
houve mudança do proprietário para outro município.
foi alterada qualquer característica do veículo.

34. As sinalizações de trânsito representadas nas figuras abaixo se referem a sinais de:
A)
B)
C)
D)

regulamentação.
indicação.
direção.
advertência.

35. Analise as afirmações abaixo sobre mecânica em geral e identifique a incorreta.
A) A bomba d’água tem a função de manter a temperatura em níveis ideais é do sistema de arrefecimento e o que faz
o líquido circular na parte interna do motor para controlar a temperatura. A principal recomendação é trocar o líquido
de arrefecimento no período determinado para cada tipo de veículo, utilizando sempre um aditivo apropriado.
B) De maneira geral, o cabo de embreagem quando acionado deve correr livre pelo conduíte (capa) num percurso o
mais reto possível, sem curvas acentuadas, salvo se alguma montadora especificar outra montagem.
C) A manutenção mais comum exigida pelos freios a tambor é a troca das pastilhas.
D) A manutenção dos pneus requer calibração semanal com os pneus frios, de acordo com a pressão indicada pelo
fabricante, alinhamento e balanceamento a cada 10.000 km e rodízio a cada 5.000 km.
36. É possível detectar sintomas de mau funcionamento do sistema elétrico do veículo antes que os defeitos se instalem
possibilitando uma correção imediata. São eles:
123-

dificuldade do motor de arranque em conseguir que o motor do carro entre em funcionamento exigindo que o
motorista force mais a partida.
dificuldade de mandar energia para os faróis em marcha lenta é indício de problema no alternador ou dínamo (em
carros mais antigos), mau contato ou curto-circuito no sistema elétrico.
polos oxidados resultam em baixa amperagem e dificultam o carregamento da bateria exigindo a limpeza, lixamento
e inversão da polaridade dos cabos da bateria.

São afirmações corretas:
A)
B)
C)
D)

1 e 3, apenas.
2 e 3, apenas.
1 e 2, apenas.
1, 2 e 3.
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37. A correia dentada (que não transmite o movimento por atrito, mas pela tração exercida pelos dentes da correia sobre os
dentes da polia) tem a função de transmitir a rotação do virabrequim para o eixo que comanda as válvulas do motor, sem
que haja um deslizamento da correia na polia. Sobre esse componente do veículo podemos afirmar.
( ) Se a correia quebrar, o motor para e não funciona e tentativas de conserto podem danificar peças e até um possível
problema de motor.
( ) Quanto mais anos de uso tiver o veículo, mais seguida será a troca.
( ) Um tipo de apito alto e agudo indica que a correia está gasta e não cumpre sua função.
( ) Se a lateral da correia está polida e se a polia, além de espelhada, também perdeu a pintura recomenda-se a troca
das duas peças.
( ) A cada troca da correia dentada recomenda-se avaliar o estado das polias e tensionadores, a fim de garantir a
eficiência da correia e evitar o desgaste precoce da mesma.
São (V) verdadeiras ou (F) falsas as afirmações, na sequência:
A)
B)
C)
D)

V – V – V – V – V.
V – F – V – F – V.
F – V – V – F – F.
V – V – V – F – V.

38. O condutor deve estar sempre alerta na condução do veículo, devendo-se concentrar no ato de dirigir, consciente dos
riscos à que está sujeito. Um dos requisitos importantes na prática da direção defensiva é preocupar-se em ver e ser
visto que é alcançado através de simples procedimentos como:
utilizar constantemente os espelhos retrovisores.
utilizar com eficiência o sistema de sinalização do veiculo.
manter acessas as luzes do veículo conforme determina a legislação.
tomar cuidado com pessoas ou veículo que ficam por instante no ponto cego.
posicionar-se adequadamente para aumentar o campo de visão.
São afirmações corretas:
A)
B)
C)
D)

apenas quatro.
todas.
apenas três.
apenas duas.

39. Neblina, chuva e granizo constituem adversidades que resultam das condições atmosféricas e dificultam a nossa
capacidade visual, até impedindo-nos de ver a estrada e suas faixas divisórias, além de tornar a pista escorregadia.
Nessas circunstâncias o condutor deve adotar certos procedimentos, tais como:
123-

aumentar a marcha.
acender as luzes do veículo.
parar fora da estrada e aguardar melhores condições.

São procedimentos corretos:
A)
B)
C)
D)

1 e 2, apenas.
1 e 3, apenas.
1, 2 e 3.
2 e 3, apenas.

40. Fique sempre atento ao estado do pavimento da via e alteração do ambiente procurando adotar os procedimentos
adequados a cada situação. Identifique o procedimento incorreto.
A) Em trechos escorregadios evite mudanças abruptas de velocidade e frenagens bruscas, que tornam mais difícil o
controle do veículo nessas condições.
B) No caso de chuvas intensas, quando a visibilidade é ainda mais reduzida redobre sua atenção, acione a luz baixa
do farol, aumente a distância do veículo à sua frente e reduza a velocidade até sentir conforto e segurança.
C) Quando o veículo estiver sobre poças de água, não é recomendável a utilização dos freios. Segure a direção com
força para manter o controle do veículo.
D) Em trechos com fumaça de queimadas ligue a luz alta do farol e aumente a velocidade para percorrer rapidamente
esse trecho.
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