
PROVA A
PLIC

ADA

 

 

 

 

 
 

CONCURSO PÚBLICO 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 

MINAS GERAIS – CRCMG 
EDITAL N.º 01/2015, 18 DE AGOSTO DE 2015 

 

Cargo 301 
Motorista  

 
 

 

Data e horário da prova:  
 

Domingo, 1o/11/2015, às 8h 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

• Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 

de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 
o um cartão de respostas ótico personalizado. 

• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico estão 
corretas. 

• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas, 
com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

O paciente é o mais forte. 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e  

retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada de material 

transparente. 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; 
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 
 

I NSTRUÇÕES PARA A  PROVA OBJETI VA 
 

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 
a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o 

espaço a ela correspondente. 
• Marque as respostas assim:  
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 20 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Questões de 1 a 12 
 
Texto 1 para responder as questões 1 e 2. 
 

 
 

Disponível em: <http://www.sestsenat.org.br>. Acesso em: 29 ago. 2015. 
 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
Assinale a alternativa que reescreve corretamente a oração 
“Em suas mãos, o Brasil vai cada vez mais longe.” 
 
(A) O Brasil, longe vai em suas mãos, cada vez mais. 
(B) Longe o Brasil vai em suas cada vez mais mãos. 
(C) O Brasil vai cada vez mais longe em suas mãos. 
(D) Longe cada vez, mais vai em suas mãos o Brasil. 
(E) O Brasil, cada vez vai, longe mais em suas mãos. 
 

QUESTÃO 2 _______________________  
 
Assinale a alternativa que indica, respectivamente, a correta 
classificação das palavras “cidadania” e “nosso”. 
 
(A) Substantivo e pronome. 
(B) Adjetivo e advérbio. 
(C) Pronome e conjunção. 
(D) Substantivo e preposição. 
(E) Advérbio e adjetivo. 
 

QUESTÃO 3 _______________________  
 
O vocábulo caravana é substantivo coletivo de 
 
(A) ônibus. 
(B) atores. 
(C) pessoas. 
(D) ciganos. 
(E) viajantes. 

QUESTÃO 4 ________________________  
 
Com base nas regras de ortografia, e considerando o 
significado das palavras, assinale a alternativa cuja oração 
apresenta todas as palavras escritas corretamente. 
 
(A) Campanhas educativas são importantes estratégias de 

conscientização.  
(B) Motoristas, pedestres e ciclistas precisam conviver 

armonicamente. 
(C) Condução de veículo em alta velocidade representa 

grave inflação de trânsito. 
(D) O comprimento da legislação é essencial para a paz 

no trânsito. 
(E) Todo motorista deve usar o sinto de segurança. 
 
Texto 2 para responder as questões de 5 a 9. 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
7 
 
 

 

 
10 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 

22 

 
 

24 

Cinco regras básicas para ser um  
motorista sério e competente 

 
Primeiramente, é imprescindível ter consciência 

das respectivas responsabilidades ao volante, conhecendo 
as leis de trânsito, respeitando os próprios limites e os 
limites dos veículos. 

Em segundo lugar, ao volante, nunca se deve 
consumir bebidas alcoólicas, drogas e determinados 
medicamentos; isso é incompatível com a direção de 
veículos. O condutor não deve utilizá-los antes de dirigir, 
pois alteram seus reflexos e debilitam a concentração. Em 
caso de acidente provocado por motoristas que ingeriram 
álcool, drogas ou certos medicamentos, eles serão 
responsabilizados criminalmente. 

O terceiro ponto é alimentar-se bem, preferindo 
comidas leves e de fácil digestão para não ser pego de 
surpresa no meio do caminho. Esse item é fundamental para 
que o condutor tenha uma viagem tranquila. 

Em quarto lugar, é adequado que o motorista use 
roupas confortáveis. Não é aconselhável dirigir sem camisa 
ou descalço e é terminantemente proibido dirigir de chinelo. 

E, por último, estar bem física e emocionalmente é 
fundamental para a realização de uma boa viagem. Se o 
condutor estiver com dores no corpo ou abalado 
emocionalmente (discussão, brigas etc.), não deve dirigir. 
Nesse caso, deve-se pedir que alguém o faça em seu lugar. 
 

Disponível em: <http://www.transaltransportes.com.br>. 
Acesso em: 25 ago. 2015, com adaptações.

 

QUESTÃO 5 ________________________  
 
Na oração “Em segundo lugar, ao volante, nunca se deve 
consumir” (linhas 5 e 6), o vocábulo sublinhado é advérbio 
que expressa circunstância de 
 
(A) lugar. 
(B) modo. 
(C) tempo. 
(D) dúvida. 
(E) intensidade. 
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QUESTÃO 6 ________________________  
 
A ideia principal do texto é 
 
(A) orientar os motoristas a terem consciência dos 

próprios limites ao volante. 
(B) apresentar aos condutores dicas para direção de 

veículos com cuidado e habilidade. 
(C) ensinar regras para que os motoristas não sejam 

responsabilizados criminalmente pela ingestão de 
álcool. 

(D) informar a sociedade a respeito das leis de trânsito 
brasileiras. 

(E) indicar aos motoristas a alimentação e o vestuário 
adequados para realizar uma viagem tranquila.  

 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
Quanto à pontuação de orações do texto, assinale a 
alternativa em que o uso da vírgula é opcional. 
 
(A) “Se o condutor estiver com dores no corpo ou 

abalado emocionalmente (discussão, brigas etc.)” 
(linhas de 21 a 23). 

(B) “O terceiro ponto é alimentar-se bem, preferindo 
comidas leves” (linhas 13 e 14). 

(C) “O condutor não deve utilizá-los antes de dirigir, pois 
alteram seus reflexos” (linhas 8 e 9). 

(D) “conhecendo as leis de trânsito, respeitando os 
próprios limites e os limites dos veículos.” (linhas de 
2 a 4). 

(E) “Primeiramente, é imprescindível ter consciência” 
(linha 1). 

 

QUESTÃO 8 _______________________  
 
Com relação ao significado de palavras no texto, é correto 
substituir o vocábulo “incompatível” (linha 7) por 
 
(A) incompensável. 
(B) incomparável. 
(C) inconcebível. 
(D) inconciliável. 
(E) incompassível. 
 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta somente palavras 
proparoxítonas. 
 
(A) Álcool, física.  
(B) Trânsito, fácil. 
(C) Próprios, alcoólicas. 
(D) Veículos, imprescindível. 
(E) Consciência, aconselhável. 
 
 
 
 

Texto 3 para responder as questões de 10 a 12. 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

13 

“Eu Cumpro” orienta motoristas de Belo Horizonte a 
respeito da Lei do Caminhoneiro 

 
(24/7/2015) A campanha “Eu Cumpro”, com intenção 

de orientar motoristas quanto à Lei do Caminhoneiro, foi 
lançada na sexta-feira (24), em Belo Horizonte. A ação fez 
parte da Semana do Motorista. 

Essa iniciativa é do Ministério Público do Trabalho e 
dos Sindicatos das Empresas de Transportes e dos 
Trabalhadores em Transportes Rodoviários. Cartazes e cartilhas 
informavam acerca da Lei do Motorista e da importância de 
que ela seja cumprida. Houve ainda orientações a respeito de 
saúde. 

Na blitz educativa, a Polícia Militar Rodoviária parou 
caminhões, verificou documentos e orientou motoristas quanto 
a irregularidades, como circular na faixa da esquerda.  
 

Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia>. 
Acesso em: 25 ago. 2015, com adaptações.

 

QUESTÃO 10 _______________________  
 
Com base nas ideias do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Conforme o texto, a Lei do Caminhoneiro foi 

lançada no dia 24, em Belo Horizonte. 
(B) De acordo com o texto, a campanha educativa “Eu 

cumpro” teve como foco difundir a Lei do 
Caminhoneiro. 

(C) No texto, verificou-se que o objetivo principal da 
campanha foi o de repassar informações a respeito de 
saúde para os motoristas. 

(D) No último parágrafo do texto, destaca-se que, 
durante a campanha, a Polícia Militar Rodoviária 
parou caminhões que circulavam na faixa da 
esquerda. 

(E) Segundo o texto, a campanha “Eu cumpro” foi 
iniciativa apenas do Ministério Público do Trabalho. 

 

QUESTÃO 11 _______________________  
 
Considerando o trecho “Houve ainda orientações a respeito de 
saúde.” (linhas 9 e 10), assinale a alternativa correta quanto à 
classificação do sujeito dessa oração. 
 
(A) Simples. 
(B) Elíptico. 
(C) Composto. 
(D) Indeterminado. 
(E) Oração sem sujeito. 
 

QUESTÃO 12 _______________________  
 
No que se refere a palavras do texto, assinale a alternativa 
que corresponde à correta divisão silábica. 
 
(A) in-ten-çã-o (linha 1). 
(B) car-til-has ((linha 7). 
(C) saú-de (linha 10). 
(D) im-por-tân-cia (linha 8). 
(E) i-rre-gu-la-ri-da-des (linha 13). 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Questões de 13 a 20 

 

QUESTÃO 13 ______________________  
 
Mais de 500 mil multas foram aplicadas aos motoristas de 

BH neste ano 
 

(23/7/2014) Entre 1o de janeiro e 30 de junho de 
2014, foram registradas um total de 564.288 multas de 
trânsito em Belo Horizonte, conforme balanço divulgado  
na terça-feira (23) pela Secretaria de Estado de Defesa  
Social (Seds).  

 
Disponível em: <http://www.siprocfcmg.org.br/ver-noticia/mais 
-de-500-mil-multas-foram-aplicadas-aos-motoristas-de-bh-neste 

-ano/1556>. Acesso em: 26 jul. 2015, com adaptações. 
 
Com base no exposto e considerando que, em cada dia, foi 
aplicado o mesmo número de multas, é correto afirmar que o 
número de multas aplicadas diariamente na capital mineira, 
no período mencionado, é aproximadamente igual a 
 
(A) 1.560.  
(B) 3.100.  
(C) 18.800. 
(D) 94.000. 
(E) 500.000. 
 

QUESTÃO 14  ______________________  
 

 
 
Em determinado ponto do trajeto, um motorista avistou a 
placa apresentada. Com base nessas informações, é correto 
afirmar que a infração gravíssima começa a ser praticada em 
velocidade acima de 
 
(A) 30 km/h. 
(B) 60 km/h. 
(C) 80 km/h. 
(D) 90 km/h. 
(E) 120 km/h. 
 

QUESTÃO 15  ______________________  
 
Certo motorista recebeu a orientação de que deveria entregar 
uma encomenda até as 17 horas, no máximo. Ele foi 
informado também que o tempo gasto no trajeto seria de 1 
hora e 50 minutos e que precisava reservar mais 20 minutos 
para o estacionamento e a entrada no local da entrega. Nessa 
situação hipotética, para atender à solicitação, qual o horário 
máximo que ele deve sair para realizar a entrega? 
 
(A) 2 horas e 10 minutos 
(B) 14 horas e 10 minutos 
(C) 14 horas e 50 minutos 
(D) 15 horas e 10 minutos 
(E) 15 horas e 50 minutos 
 

QUESTÃO 16  ______________________  
 
Com a velocidade média de 60 Km/h, um motorista faz o 
trajeto entre duas cidades em 4 horas. Se ele pretende realizar 
o mesmo caminho em 3 horas, deverá desenvolver a 
velocidade média, em Km/h, de  
 
(A) 40. 
(B) 75. 
(C) 80. 
(D) 90. 
(E) 120. 
 

QUESTÃO 17  ______________________  
 
Em uma pesquisa realizada para aquisição de carros para o 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
(CRCMG), a empresa que ofereceu as melhores condições 
apresentou as alternativas a seguir. 
 
Motorização Cor Combustível 

1.0 
1.5 
1.8 

Branca 
Preta 

Gasolina 
Flex (Gasolina ou álcool) 
Bicombustível (Gasolina ou GNV) 

 
Considerando os três aspectos apresentados, quantos “tipos” 
diferentes de veículos podem ser montados? 
 
(A) 6 
(B) 8 
(C) 9 
(D) 12 
(E) 18 
 

QUESTÃO 18  ______________________  
 
Entre os 36 motoristas de uma empresa, 24 têm habilitação 
para automóveis, 20 para motos e 8 para os dois tipos de 
veículos. Nessas condições, quantos motoristas possuem 
habilitação apenas para automóveis? 
 
(A) 12 
(B) 16 
(C) 20 
(D) 24 
(E) 28 
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QUESTÃO 19  ______________________  
 

 
 
Essa imagem representa o projeto de um reservatório para 
coleta de óleo após a troca, a ser construído em um posto. 
Considerando as medidas apresentadas, o volume do 
reservatório, em m3, será igual a 
 
(A) 30. 
(B) 20. 
(C) 15. 
(D) 12. 
(E) 10. 
 

QUESTÃO 20  ______________________  
 

Em 2014, a cada 10 litros de água potável entregues 
à população da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH), quatro se perderam no caminho entre os 
reservatórios da companhia e os hidrômetros de residências e 
empresas. 
 

Disponível em: <http://www.brasil247.com/pt/247/minas247/167532/ 
Minas-quer-economia-de-30-no-consumo-de-água.htm>.  

Acesso em: 27 jul. 2015, com adaptações. 
 
De acordo com o texto, o percentual de água potável 
desperdiçada na RMBH é igual a  
 
(A) 4. 
(B) 6. 
(C) 14. 
(D) 40. 
(E) 60. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS  
Questões de 21 a 30 

 

QUESTÃO 21 ______________________  
 
O profissional motorista deve incorporar a ética profissional 
nas respectivas atividades e ações, por ser considerada como 
a base da confiança entre as organizações e seus 
funcionários. Em relação aos princípios básicos da ética, é 
correto afirmar que o profissional deve 
 
(A) manter sigilo profissional. 
(B) utilizar informações para obter vantagens pessoais.  
(C) demorar injustamente na execução do trabalho.  
(D) negar-se a prestar colaboração nas dependências da 

empresa.  
(E) delegar a outras pessoas a execução do trabalho que 

lhe foi confiado.  

QUESTÃO 22 _______________________  
 

A discrição no exercício profissional representa 
 

(A) o fomento à discórdia. 
(B) uma falta contra a dignidade do trabalho.  
(C) um elemento da comunicação. 
(D) a transmissão de informações da empresa para outros. 
(E) um princípio ético. 

 

QUESTÃO 23 _______________________  
 

Para ser eficiente, a comunicação não pode ter ruídos. Por isso, 
conhecer os elementos do processo de comunicação é fator 
essencial para alcançar os resultados esperados. A esse respeito, 
assinale a alternativa que corresponde ao elemento denominado 
emissor. 
 

(A) Aquele para quem se dirige a mensagem. 
(B) A pessoa que emite a mensagem. 
(C) O que se deseja transmitir.  
(D) O meio pelo qual se transmite a mensagem.  
(E) O sistema de sinais convencionais.  

 

QUESTÃO 24 _______________________  
 

No processo de comunicação, a mensagem nem sempre é 
entendida de forma clara por quem a recebe, ocasionando 
retrabalho, perda de tempo, conflitos entre as partes, entre 
outros aspectos. Acerca desse tema, assinale a alternativa que 
apresenta obstáculos de comunicação do receptor. 
 

(A) Hábitos de locução. 
(B) Falta de clareza nas ideias.  
(C) Bloqueio emocional. 
(D) Crenças e atitudes.  
(E) Problemas de codificação. 

 

QUESTÃO 25 _______________________  
 

Considerando que as pessoas não se comunicam apenas pela 
voz ou pela escrita, quanto à linguagem corporal, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Palavras. 
(B) Voz. 
(C) Gestos. 
(D) Linguagem verbal.  
(E) Audição. 

 

QUESTÃO 26 _______________________  
 

A imagem do profissional é sempre analisada por todos os 
clientes internos e externos. O motorista, por sua vez, 
transporta executivos, colaboradores da empresa, bem como 
visitantes, entre outros. Por isso, o cuidado com a 
apresentação pessoal deve ser uma preocupação diária, 
levando em consideração que o posicionamento e a 
vestimenta são elementos essenciais. No que se refere à 
vestimenta adequada, o motorista deve 
 

(A) usar roupa de marca e cara. 
(B) vestir roupas discretas, limpas e passadas. 
(C) vestir-se adequadamente e esquecer-se da postura física. 
(D) preocupar-se, somente, com a postura física. 
(E) despreocupar-se com a utilização de roupa adequada 

para o trabalho. 
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QUESTÃO 27 ______________________  
 
A postura pessoal reflete na aceitação social do profissional. 
Assim, a maneira como o indivíduo se porta diante das pessoas 
é o formato por ele escolhido para a empresa conhecê-lo pessoal 
e profissionalmente. A esse respeito, em relação ao correto 
comportamento pessoal na empresa, é correto citar o (a) 
 
(A) excesso de curiosidade.  
(B) indiscrição.  
(C) hábito de falar alto demais. 
(D) falta de educação. 
(E) iniciativa de se evitar tratamento de intimidade. 

 

QUESTÃO 28 ______________________  
 
Considerando que uma das principais competências exigidas 
pelas organizações é o relacionamento interpessoal, assinale 
a alternativa que apresenta um comportamento adequado 
para manter a harmonia do trabalho. 
 
(A) Reagir agressivamente. 
(B) Ser flexível.  
(C) Interromper bruscamente quem está falando. 
(D) Comportar-se de modo intransigente. 
(E) Agir sem modéstia. 

 

QUESTÃO 29 ______________________  
 
Uma das interferências nas relações interpessoais denomina-se 
preconceito. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.  
 
(A) O julgamento do outro pelos padrões próprios de 

referências e valores bloqueia o relacionamento 
interpessoal, ou seja, percebe-se o outro somente pelo 
que se imagina. 

(B) Uma das características dessa interferência é aceitar 
os próprios limites e os dos outros, e as situações que 
não podem e não devem ser mudadas. 

(C) O indivíduo preconceituoso pensa de um jeito e age 
de outro. 

(D) O preconceito consiste no processo de comunicação 
interpessoal em que as partes envolvidas esforçam-se 
igualmente. 

(E) O preconceito acontece quando duas pessoas ou 
grupos tentam obter os próprios objetivos de maneira 
diferente. 

 

QUESTÃO 30 ______________________  
 
Tendo em vista que o equilíbrio emocional é uma 
competência atitudinal que deve ser mantida e preservada nas 
relações interpessoais, assinale a alternativa correta quanto a 
uma conduta adequada em relação ao chefe imediato. 
 
(A) Utilize tratamento de intimidade. 
(B) Faça confidências.  
(C) Dirija-se a ele como seu superior, e não de acordo 

com o relacionamento que gostaria de ter. 
(D) Evite a verdade. 
(E) Não aceite críticas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
Questões de 31 a 50 

 

QUESTÃO 31 _______________________  
 
A respeito de direção defensiva, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) A direção defensiva consiste em dirigir bem devagar, 
freando a cada ocorrência no trânsito. 

(B) Em tudo o que se faz, há uma dose de risco; assim, 
em geral, acidentes de trânsito são eventualidades e 
podem acontecer por acaso, obra do destino ou azar, 
de forma que nada é possível fazer para evitá-los. 

(C) A chuva, a neblina e os ventos são condições 
climáticas que não interferem na segurança do 
trânsito. 

(D) Ao cruzar com outro veículo, a utilização de farol 
alto ou baixo é uma escolha do motorista, portanto 
não está relacionado como causa de acidentes de 
trânsito. 

(E) Na direção defensiva, é correto considerar que o 
motorista dirige não somente para si, mas também 
para todos os integrantes do trânsito. 

 

QUESTÃO 32  ______________________  
 
Grande parte dos acidentes acontece em dias chuvosos 
porque a pista fica escorregadia. Com a pista molhada, pode 
ocorrer o que se chama de aquaplanagem ou hidroplanagem, 
que consiste 
 

(A) no bom estado de conservação do veículo, portanto é 
necessário verificar e ajustar periodicamente motor, 
limpadores, radiador, direção com folga e faróis com 
defeitos. 

(B) nas condições físicas e mentais do condutor, que 
alteram o modo de dirigir, tais como fadiga, 
capacidade de atenção, audição e visão. 

(C) em fatores mentais e emocionais que interferem no 
desempenho do condutor, tais como a inexperiência, a 
familiaridade com a via, a excitação ou a depressão. 

(D) no descontrole do veículo em decorrência da 
diminuição do atrito e da aderência dos pneus com o 
solo. A falta de contato dos pneus com a pista faz 
com que o veículo derrape e o condutor perca o 
controle do automóvel, podendo causar acidentes. 

(E) no tipo de piso da via. Por isso, há necessidade de o 
condutor sempre estar atento, evitando acidentes e 
praticando a direção defensiva. 

 

QUESTÃO 33  ______________________  
 
A sinalização horizontal é classificada em 
 

(A) semáforo com temporizador, para pedestres e de 
advertência. 

(B) marcas longitudinais, transversais, de canalização, de 
delimitação e controle de estacionamento e (ou) 
parada, e inscrições no pavimento. 

(C) placas de identificação e de orientação de destino. 
(D) proteção contínua, luminosos, proteção a áreas de 

pedestres, e dispositivos de uso temporário. 
(E) cone sinalizador, cavalete sinalizador e tachões 

sinalizadores. 
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QUESTÃO 34  ______________________  
 
Ao trafegar atrás de outro veículo, é preciso manter distância 
para evitar uma colisão, caso ele freie bruscamente. Uma boa 
distância permite que o condutor tenha tempo de reagir e 
acionar os freios diante de uma situação de emergência, e 
que também haja tempo para que o veículo, uma vez freado, 
pare antes de colidir. A esse respeito, é correto afirmar que 
distância de seguimento 
 
(A) é a distância que se deve manter entre o próprio 

veículo e o que vai à frente, devendo ser sempre 
maior que a distância de parada, garantindo espaço 
suficiente para que o respectivo veículo pare antes de 
colidir com o que vai à sua frente. 

(B) é a distância percorrida pelo veículo entre o 
momento em que o condutor aciona os freios e 
aquele em que o veículo para completamente. 

(C) corresponde ao intervalo do tempo de reação 
acrescido ao tempo de frenagem. 

(D) é aquela percorrida pelo veículo desde o momento 
em que o condutor percebeu o obstáculo até o 
momento em que o veículo parou por completo. 

(E) é o intervalo de tempo entre a observação do 
obstáculo e a reação necessária. 

 

QUESTÃO 35  ______________________  
 
O condutor deverá ter sempre em mente que o espaço 
público é dividido com outros indivíduos que também 
necessitam utilizar as vias.  
 
No que se refere à segurança no trânsito, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Os pedestres devem atravessar as vias nas faixas, 

passarelas ou áreas a eles destinadas, mas os veículos 
sempre mantêm preferência sobre eles. 

(B) Os veículos de menor porte serão sempre 
responsáveis pela segurança dos maiores, os não 
motorizados pelos motorizados e, juntos, pela 
incolumidade dos pedestres. 

(C) Os veículos de maior porte serão sempre 
responsáveis pela segurança dos menores, os 
motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela 
incolumidade dos pedestres. 

(D) As pessoas que atravessam as vias a pé não 
pertencem ao trânsito, assim os condutores de 
veículos não são responsáveis pela integridade e 
segurança dos pedestres. 

(E) O conhecimento quanto às normas e saber lidar com 
as pessoas no trânsito é fundamental, mas há regras 
de circulação, presentes no Código de Trânsito 
Brasileiro, que podem ser inobservadas. 

 

QUESTÃO 36  ______________________  
 
Os primeiros socorros são procedimentos imediatos e 
temporários, prestados a alguém em caso de acidente ou mal 
súbito, com a finalidade de manter as funções vitais da 
vítima e evitar o agravamento da situação, até a chegada de 
socorro médico.  

Acerca desse assunto, assinale a alternativa que indica o 
procedimento correto a ser realizado ao se deparar com um 
acidente de trânsito. 
 

(A) Acima de tudo, quem não é um socorrista 
profissional deve acionar o serviço de emergência 
especializado, imediatamente.  

(B) Caso esteja dirigindo, não se deve parar o veículo, 
em nenhuma hipótese, para não provocar um 
acidente secundário, mesmo que nenhum serviço de 
emergência tenha chegado. 

(C) Deve-se soltar imediatamente o cinto de segurança 
da vítima, tomando os devidos cuidados ao 
movimentá-la. 

(D) É importante dar bastante água e oferecer alimentos à 
vítima. 

(E) Deve-se movimentar a vítima e fazer torniquetes 
para estancar hemorragias. 

 

QUESTÃO 37  ______________________  
 
O Código de Trânsito Brasileiro trata da sinalização 
necessária para orientar os condutores e pedestres na forma 
correta de circulação, garantindo maior fluidez no trânsito e 
maior segurança. Com relação à sinalização de 
regulamentação, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A forma padrão da sinalização de regulamentação é 
quadrada, devendo uma das diagonais ficar na 
posição vertical, e as cores são amarela e preta. 

(B) Tem por finalidade informar aos usuários as 
condições, proibições, obrigações ou restrições no 
uso das vias. As respectivas mensagens são 
imperativas e o desrespeito a elas constitui infração. 

(C) Tem por finalidade identificar as vias e os locais de 
interesse, bem como orientar condutores de veículos 
quanto aos percursos, aos destinos, às distâncias e 
aos serviços auxiliares. 

(D) A respectiva mensagem possui caráter informativo 
ou educativo, e não expressa obrigatoriedade de 
cumprimento, apenas mostra ao condutor 
informações úteis no percurso que está seguindo. 

(E) Indica ao condutor a direção que ele deve seguir para 
atingir determinados lugares, orientando o percurso e 
as distâncias. 

 

QUESTÃO 38  ______________________  
 
Quanto à sinalização de trânsito, de acordo com a legislação 
vigente, é correto afirmar que 
 
(A) os sinais que os condutores realizam quando 

executam alguma manobra prevalecem sobre as 
demais normas de trânsito. 

(B) as indicações do semáforo prevalecem sobre as 
ordens emanadas por gestos de agentes da autoridade 
de trânsito. 

(C) as ordens do agente da autoridade de trânsito são 
utilizadas apenas para auxiliar na fluidez do trânsito, 
não prevalecendo sobre as normas e regras de 
circulação. 

(D) as ordens emanadas por agentes da autoridade de 
trânsito prevalecem sobre as regras de circulação e as 
normas definidas por outros sinais de trânsito. 

(E) a desobediência às ordens emanadas por agentes da 
autoridade de trânsito não são passíveis de multa. 
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QUESTÃO 39  ______________________  
 
São exemplos de penalidades previstas na legislação de 
trânsito a 
 
(A) suspensão do direito de dirigir e a apreensão do 

veículo; todavia a advertência por escrito não é 
considerada penalidade por não ter caráter 
pecuniário. 

(B) cassação definitiva da Carteira Nacional de 
Habilitação, não havendo possibilidade de o 
condutor que sofrer essa penalidade voltar a dirigir 
em território brasileiro. 

(C) cassação da permissão para dirigir; todavia a 
frequência obrigatória em curso de reciclagem não é 
considerada penalidade por não ter caráter 
pecuniário.  

(D) advertência por escrito, por correio eletrônico ou por 
mensagem de texto via celular. 

(E) frequência obrigatória em curso de reciclagem e a 
advertência por escrito. 

 

QUESTÃO 40  ______________________  
 
Quanto às normas para circulação e conduta de veículos nas 
vias terrestres, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece 
que a circulação far-se-á pelo lado 
 
(A) esquerdo da via, admitindo-se as exceções 

devidamente sinalizadas. 
(B) que o condutor considerar mais seguro. 
(C) direito da via, admitindo-se as exceções devidamente 

sinalizadas. 
(D) esquerdo ou direito da via, ficando a escolha a cargo 

do prefeito de cada cidade. 
(E) esquerdo ou direito da via, ficando a escolha a cargo 

do governador de cada estado. 
 

QUESTÃO 41  ______________________  
 
Com base no Código de Trânsito Brasileiro, consiste em 
infração média, com penalidade de multa, transitar com 
veículo em velocidade inferior 
 
(A) a vinte por cento da velocidade máxima estabelecida 

para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a 
menos que as condições de tráfego e meteorológicas 
não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. 

(B) à metade da velocidade máxima estabelecida para a 
via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que 
as condições de tráfego e meteorológicas não o 
permitam, salvo se estiver na faixa da direita. 

(C) a um quinto da velocidade máxima estabelecida para 
a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos 
que as condições de tráfego e meteorológicas não o 
permitam, salvo se estiver na faixa da esquerda. 

(D) a um terço da velocidade máxima estabelecida para a 
via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que 
as condições de tráfego e meteorológicas não o 
permitam, salvo se estiver na faixa da direita. 

(E) a metade da velocidade máxima estabelecida para a 
via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que 
as condições de tráfego e meteorológicas não o 
permitam, salvo se estiver na faixa da esquerda. 

QUESTÃO 42  ______________________  
 
Considerando que determinadas circunstâncias agravam as 
penalidades dos crimes de trânsito, assinale a alternativa que 
apresenta exemplo de situação de agravamento de infração 
cometida por condutor de veículo. 
 
(A) Usar calçado que não se firme nos pés ou que 

comprometa a utilização dos pedais. 
(B) Trafegar sobre o acostamento. 
(C) Estar com a permissão para dirigir ou a Carteira de 

Habilitação vencida. 
(D) Possuir profissão ou atividade que exija cuidados 

especiais com o transporte de passageiros ou de carga. 
(E) Utilizar fones nos ouvidos conectados a aparelhagem 

sonora ou de telefone celular. 
 

QUESTÃO 43  ______________________  
 
Assinale a alternativa que constitui infração de trânsito, em 
que o infrator estará sujeito às penalidades e medidas 
administrativas. 
 
(A) Deixar de sinalizar o local do acidente para que os 

outros condutores saibam que não é mais necessário 
ajuda. 

(B) Deixar de verificar diariamente no veículo a limpeza 
do bagageiro. 

(C) Ter o próprio veículo imobilizado na via por falta de 
combustível. 

(D) Transitar com o veículo derramando água. 
(E) Conduzir o veículo com equipamento obrigatório. 
 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN), para circular nas vias públicas, todos os 
veículos automotores devem estar dotados dos equipamentos 
obrigatórios a seguir: 
 
(A) registrador instantâneo e inalterável de velocidade e 

tempo, e espelhos retrovisores, interno e externo. 
(B) lanterna de marcha a ré de cor vermelha, e cinto de 

segurança para todos os ocupantes do veículo. 
(C) roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu, 

com ou sem câmara de ar, conforme o caso, e 
encosto de cabeça em todos os assentos dos 
automóveis, inclusive nos assentos centrais. 

(D) registrador instantâneo e inalterável de velocidade e 
tempo, e roda sobressalente, compreendendo o aro e 
o pneu, com ou sem câmara de ar, conforme o caso. 

(E) lanterna de iluminação da placa traseira, de cor 
branca, buzina e pneus que ofereçam condições 
mínimas de segurança. 
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QUESTÃO 45  ______________________  
 
Os veículos automotores produzidos a partir de 1o de janeiro 
de 1999 deverão ser dotados de cinto 
 
(A) de segurança graduável e de três pontos em todos os 

assentos dos automóveis. Nos assentos centrais, o 
cinto poderá ser do tipo subabdominal. 

(B) subabdominal em todos os assentos dos automóveis, 
inclusive nos centrais. 

(C) de segurança graduável e de três pontos em todos os 
assentos dos automóveis, inclusive nos centrais. 

(D) de segurança subabdominal em todos os assentos dos 
automóveis. Nos assentos centrais, o cinto poderá ser 
do tipo graduável e de três pontos. 

(E) de segurança graduável e de três pontos nos assentos 
dianteiros. Nos assentos traseiros, o cinto poderá ser 
do tipo subabdominal. 

 

QUESTÃO 46  ______________________  
 
Os pneus têm três funções importantes: impulsionar, frear e 
manter a dirigibilidade do veículo. Por isso, é recomendável  
 
(A) calibrar os pneus, deixando-os sempre murchos, para 

aumentar a respectiva vida útil e diminuir o consumo 
de combustível. 

(B) utilizar pneus de modelo ou dimensões diferentes das 
recomendadas pelo fabricante para reduzir a 
estabilidade. 

(C) utilizar pneus recauchutados e com aros de roda 
desgastados. Tudo isso pode aumentar a estabilidade 
e a capacidade de frenagem do veículo. 

(D) evitar utilizar pneus desgastados. A função dos 
sulcos dos pneus é permitir o escoamento de água 
para garantir perfeita aderência ao piso e a 
segurança, em caso de piso molhado. 

(E) evitar calibrar os pneus. O veículo puxando para um 
dos lados indica um possível problema com a 
calibragem dos pneus ou com o alinhamento da 
direção. 

 

QUESTÃO 47  ______________________  
 
O sistema de freios desgasta-se com o uso do veículo e tem a 
própria eficiência reduzida. Para garantir melhor 
desempenho dos freios, é necessário verificar, 
periodicamente, 
 
(A) o funcionamento dos faróis, observando se todos 

estão acendendo, inclusive as luzes baixa e alta. 
(B) se os faróis estão queimados, em mau estado de 

conservação ou desalinhados. 
(C) se há água no radiador. Nos veículos refrigerados a 

água, é necessário verificar o nível do reservatório de 
água. 

(D) se as palhetas do limpador de para-brisa estão 
ressecadas. 

(E) se há vazamentos de fluido, observando a existência 
de manchas no piso, sob o veículo. 

 
 

QUESTÃO 48  ______________________  
 
Com relação aos cintos de segurança, que devem estar sempre 
em boas condições de conservação, é correto afirmar que 
 
(A) todos os ocupantes devem usá-los, inclusive os 

passageiros dos bancos traseiros, exceto as gestantes 
e as crianças.  

(B) somente os passageiros do bancos dianteiros têm 
necessidade de usá-los. 

(C) o uso é recomendável, mas não é obrigatório, pois a 
legislação vigente não impõe obrigatoriedade de uso. 

(D) todos os ocupantes devem usá-los, inclusive os 
passageiros dos bancos traseiros, mesmo as gestantes 
e as crianças. 

(E) o uso é recomendável, mas, por ter caráter 
facultativo, caso o condutor ou o passageiro deixe de 
utilizar o cinto de segurança, não incide aplicação de 
infração de multa. 

 

QUESTÃO 49  ______________________  
 
Caso o condutor perceba que à frente existe um declive 
acentuado, ele deve 
 
(A) descer com o veículo desengrenado. 
(B) desligar o motor do veículo durante a descida. 
(C) manter o câmbio engatado em uma marcha reduzida 

durante a descida. 
(D) descer pelo acostamento da via. 
(E) travar a direção para que o veículo não fique sem 

controle. 
 

QUESTÃO 50  ______________________  
 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a suspensão 
do direito de dirigir será aplicada quando o infrator atingir, 
no período de 
 
(A) 12 meses, a contagem de 20 pontos. 
(B) 14 meses, a contagem de 20 pontos. 
(C) 12 meses, a contagem de 21 pontos. 
(D) 14 meses, a contagem de 21 pontos. 
(E) 24 meses, a contagem de 21 pontos. 
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