
 

MUNICÍPIO DE IPUAÇU 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019 
 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  
 

INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição, nº RG e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 04 (quatro) questões de Português, 04 

(quatro) questões de Matemática/Raciocínio Lógico, 02 (dois) questões de Informática Básica, 02 (dois) questões de 
Conhecimentos Gerais/Atualidades e 28 (vinte e oito) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 

e) Cada questão apresenta 5 (cinco) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído, exceto se estiver com problemas de impressão que prejudique seu 

preenchimento; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

i) O CARTÃO-RESPOSTA contém 40 questões; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

j) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica/scanner para o processamento dos resultados, 
não podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “g” e alínea “i”; 

k) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta e o candidato perderá esta pontuação. 

l) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
m) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
n) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem qualquer outro tipo de consulta; 
o) Somente utilize caneta azul ou preta; 
p) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
q) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do seu gabarito; 
r) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO: MISDAEL FERREIRA 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (04 questões) 
 

 
(texto) 
 

Dias Melhores 
Jota Quest 

Vivemos esperando dias melhores 
Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás  
Vivemos esperando o dia em que seremos melhores 
Melhores no amor 
Melhores na dor 
Melhores em tudo 
Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre 
Vivemos esperando  
Dias melhores pra sempre 
Dias melhores pra sempre  

www.letra.mus.br 
 
QUESTÃO 01. Conforme a letra da música é correto afirmar que: 
 
(A) Praticar a solidariedade, a fraternidade, a caridade nos tornam pessoas melhores 
(B) Muitas pessoas vivem pedindo um mundo melhor mesmo não fazendo o bem nem para quem está ao lado. 
(C) Viver só esperando que tudo melhore já é o suficiente. 
(D) As pessoas são pessimistas e não acreditam em dias melhores. 
(E) O mundo está incrédulo diante dos problemas que a vida oferece. 

 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa em que há erro na grafia das palavras: 
 
(A) enxada, cachimbo, flecha, mochila. 
(B) paralisação, duquesa, faisão, vizinho. 
(C) chinez, suavisado, fusão, ansioso. 
(D) berinjela, majestade, tigela, pajé. 
(E) ansioso, excesso, êxito, duquesa 

 
QUESTÃO 03. Assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) O plural de revólver é revólveres. 
(B) O sinônimo de relevante é importante. 
(C) O plural de cidadão é cidadões. 
(D) O aumentativo de corpo é corpanzil. 
(E) O coletivo de lobos é alcateia. 

 
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa em que há erro quanto à acentuação: 
 
(A) café, cipó, também. 
(B) lâmpada, quilômetro, íntimo. 
(C) história, júri, raízes. 
(D) nó, mocotó, pegáda. 
(E) reciclável, juízes, próton 
 
 
  



II – PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA – (04 questões) 
 

 
QUESTÃO 05. Fabiana chegou ao Parque Olímpico (Rio de Janeiro), no dia 09/11/2019, às 18h 35 min e saiu, no 

dia seguinte, às 01h 19min 42s, nessas condições, o tempo total, em segundos, que Fabiana permaneceu no 
Parque Olímpico foi de: 

 
(A) 45.660 segundos 
(B) 27.882 segundos 
(C) 19.006 segundos 
(D) 31.664 segundos 
(E) 11.758 segundos 
 
QUESTÃO 06. O supermercado Zap Zap possui sete gôndolas com 8 prateleiras em cada e quatro gôndolas com 

7 prateleiras em cada. Qual o total de prateleiras no supermercado? 
 
(A) 72 prateleiras 
(B) 56 prateleiras 
(C) 64 prateleiras 
(D) 84 prateleiras 
(E) 46 prateleiras 
 
QUESTÃO 07. Determine o valor em decâmetro de 0,485 km. 
 
(A) 0,0485 dam 
(B) 4850 dam 
(C) 48,50 dam 
(D) 485 dam 
(E) 4,85 dam 
 
QUESTÃO 08. Hélio têm 1.143,00 em notas (cédulas de dinheiro) de R$2,00, de R$5,00, de R$20,00 e de 

R$100,00. Sabe-se que possui a mesma quantidade de cédulas de cada valor. Quantas cédulas ele tem no 
total? 

 
(A) 36 cédulas 
(B) 28 cédulas 
(C) 32 cédulas 
(D) 24 cédulas 
(E) 42 cédulas 
 
 

III – PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA – (02 questões) 
 

 
QUESTÃO 09. Giulia é uma garota que trabalha em um setor de T.I de uma empresa de produtos químicos, porém 

ela recebeu um alerta do sistema de Antivírus que havia uma máquina infectada, quais medidas a Giulia deve 
tomar? 

 
(A) Ignorar, pois, possa ser um alerta falso. 
(B) Entrar em contato com a máquina e verificar o vírus ativando-o e vendo o que ocorre durante sua execução 

para avaliar o caso. 
(C) Informar para usuário excluir o arquivo infectado e alerta-lo para tomar cuidado para que isso não 

aconteça novamente. 
(D) Isolar a máquina da Rede, verificando a causa da infecção, verificando se houve infestação para outras 

máquinas, e isolar o local infectado. 
(E) Nenhuma das anteriores. 
 



QUESTÃO 10. João, um rapaz que trabalha em um escritório de advocacia, acaba de receber um e-mail, esse e-
mail pede seus dados como cartão de crédito, nome completo e CPF para confirmar o recebimento de um 
produto que ele mesmo não lembra de ter solicitado. Sendo assim o que João deve fazer? 

 
I. João deve colocar seus dados, pois, possivelmente, é uma encomenda que não se lembre. 
II. João deve contactar o setor de T.I para verificar se o e-mail é um spam, pois outras pessoas podem estar 

recebendo esses mesmos tipos de e-mails. 
III. João deve ignorar o e-mail e exclui-lo, não é necessário avisar o departamento de T.I pois não é um e-mail 

ofensivo. 
 
Analise as afirmativas acima e marque a alternativa correta. 
 
(A) Somente I, II estão corretas 
(B) Somente II e III estão corretas 
(C) Somente III está correta 
(D) Todas estão corretas. 
(E) Somente II está correta 
 
 

 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (02 questões) 
 

 

QUESTÃO 11. Pela Lei Estadual n.º 8.531, de 09 de janeiro 1992, alterada pela Lei Estadual n.º 8.561, de 30 de 
março de 1992, Ipuaçu deixou de ser distrito e se tornou município. Anteriormente, a que municípios Ipuaçu 
pertencia? 

 

(A) Bom Jesus e São Domingos. 
(B) Entre Rios e Xanxerê. 
(C) Abelardo Luz e Ouro Verde. 
(D) Ouro Verde e Xanxerê. 
(E) Aberlardo Luz e Xanxerê. 
 
QUESTÃO 12. Observe a imagem e responda a alternativa correta. 
 

 
 
A cidade de Ipuaçu tornou-se conhecida na Ufologia Brasileira e no mundo a partir de 2008, devido ao surgimento 
anual de desenhos nas plantações que a rodeiam, sendo conhecida como a capital brasileira dos círculos e 
“cidade dos ets”. O nome correto dado a esse achatamento em parte das plantações é: 
 
(A) Agroglifos 
(B) Diaglifos. 
(C) Geóglifos. 
(D) Hieróglifos. 
(E) Hemogróclitos. 
 
 

  



V - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (28 questões) 
 

 
QUESTÃO 13. São deveres do servidor do município de Ipuaçu, segundo o artigo 119 da Lei Complementar (LC) 

nº 011 de 14 de junho de 2005 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ipuaçu/SC, com exceção: 
 
(A) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo e outras do serviço público. 
(B) Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. 
(C) Passar a outro servidor atribuições diferentes ao cargo que ocupa em situações de emergência. 
(D) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. 
(E) Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. 
 
QUESTÃO 14. São atribuições, específicas, do cargo de operador de máquinas rodoviárias, exceto: 
 
(A) Operar máquinas nos serviços de infraestrutura rodoviária, agrícola, e urbana. 
(B) Promover a manutenção e recuperação preventiva das máquinas e de seus componentes. 
(C) Realizar serviços diferentes sempre que a máquina estivar fora de ação, por motivo de recuperação, ou 

quando não houver a necessidade de sua utilização, no próprio setor. 
(D) Executar outros serviços em outras repartições sempre que solicitado. 
(E) Auxiliar outros operadores, motoristas e outros agentes da repartição nos serviços correlatos, inclusive de 

carga e descarga ou de trabalhos braçais, conforme a necessidade ou o caso. 
 

QUESTÃO 15. Anualmente, em obediência às disposições do artigo 37, X, da Constituição Federal e do artigo 20, 
IX, da Lei Orgânica do Município de Ipuaçu, é assegurada a revisão e reposição geral da remuneração, 
utilizando-se como parâmetro mínimo à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, medido 
e publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, de forma acumulada nos doze 
meses antecedentes ao da concessão. Assinale a data da concessão: 

  
(A) Sempre no mês de março. 
(B) Sempre no mês de janeiro. 
(C) Em meses pares, sempre no primeiro semestre. 
(D) Em meses ímpares, sempre no primeiro semestre. 
(E) Sempre no primeiro trimestre, em qualquer um dos meses (Janeiro, Fevereiro ou Março). 
 
QUESTÃO 16. De acordo com o artigo nº 33 da Legislação Municipal de Ipuaçu, recondução é o retorno do 

servidor ao cargo ocupado e decorrerá de, exceto: 
 
(A) Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. 
(B) Quando a aposentadoria tenha sido voluntária. 
(C) Reintegração do anterior ocupante. 
(D) Quando ocupado seu cargo inicial, será remanejado para outro cargo. 
(E) Aproveitamento do servidor em outro cargo, encontrando-se provido o cargo de origem. 
 
QUESTÃO 17. É obrigatório o uso de ____________________________ na região do tórax e costas quando o 

trabalhador estiver a serviço em vias públicas, sinalizando acessos ao canteiro de obras e frentes de serviços 
ou em movimentação e transporte vertical de materiais. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto: 
 
(A) Colete ou tiras reflexivas. 
(B) Avental ou colete. 
(C) Macacão ou tiras reflexivas. 
(D) Macacão ou avental. 
(E) Túnica de malha de aço ou colete. 
 
  



QUESTÃO 18. O que não se espera de um profissional seguro e eficiente ao operar máquinas: 
 

(A) Operadores seguindo o que foi ensinado em treinamento. 
(B) Execução do trabalho utilizando motor na faixa de torque correta 
(C) Execução dos comandos de forma constante e suave. 
(D) Observação de tudo que acontece na máquina, no implemento e a sua volta. 
(E) Execução dos comandos com ritmo acelerado e constante, com robustez. 
 

QUESTÃO 19. Leia as afirmações e responda. 
 

I. A remoção de uma vítima de acidente deve ser feita apenas quando constatar suspeita de fratura. 
II. Só remova a vítima se ela estiver no meio da pista-sujeita a novos acidentes, se estiver parcial ou totalmente 

submersa ou exposta a gases venenosos ou explosão iminente. 
III. Procure transportar a vítima até um hospital o mais rápido possível. 
 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I, II e III. 
(B) II, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) III, apenas 
(E) não há afirmação correta.  
 

QUESTÃO 20. A avaliação primária em uma vítima de acidente é essencial para corrigir problemas encontrados 
de imediato. Popularmente chamado “ABC da reanimação”, são critérios internacionais para o atendimento 
inicial à vítima, exceto: 

 

(A) Desobstrução das vias aéreas – retirar qualquer objeto que esteja atrapalhando a respiração, após firmar a 
cabeça da vítima com os joelhos. 

(B) Olhe, escute e sinta, para tentar identificar sinais de respiração, como movimento do peito ou movimento 
de ar vindo da boca. 

(C) Verificar a extensão de ferimentos, fraturas, quantidade de sangue perdida e ainda outras lesões. 
(D) Cheque a pulsação. Coloque a ponta dos dedos sobre a artéria carótida, no pescoço e espere por pelo menos 

20 segundos. Se não tiver presença de pulso, realizar a respiração cardiopulmonar. 
(E) Analise e avalie a situação, assumindo que o último recurso a ser executado é intervir sobre a vítima antes 

do serviço técnico especializado. 
 

QUESTÃO 21. Os dispositivos de parada de emergência de uma máquina necessitam: 
 

I. Prejudicar a eficiência de sistemas de segurança ou dispositivos com funções relacionadas com a segurança. 
II. Prevalecer sobre todos os outros comandos. 
III. Ser mantidos sob monitoramento por meio de sistemas de segurança. 
IV. Ser usados como medida auxiliar 
 

Estão corretas as afirmações: 
 

(A) Apenas I e II 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) Apenas II, III e IV. 
 

QUESTÃO 22. São considerados riscos adicionais, a presença de, exceto: 
 

(A) Agentes físicos: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas. 
(B) Agentes químicos: substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via 

respiratória, por ingestão ou contato através da pele. 
(C) Combustíveis, inflamáveis, explosivos. 
(D) Sujeira nas máquinas, rampas, escadas, passarelas e plataformas. 
(E) Superfícies aquecidas acessíveis que apresentem risco de queimaduras. 
  



QUESTÃO 23. Em relação à manutenção de um trator: 
 
I. É mais efetivo efetuar operações de manutenção quando o motor estiver funcionando. 
II. Nunca utilizar equipamentos hidráulicos para trabalhar em baixo do trator. 
III. Importante usar calços reforçados para suportar o peso da máquina. 
IV. Nunca faça reparos nas mangueiras ou conexões do sistema hidráulico quando ele estiver sob pressão, ou 

com o motor do trator funcionando.  
V. Deixe o motor funcionando, ao abastecer o tanque do combustível. 
 
Estão corretas, somente, as afirmações: 
 
(A) I, II e III. 
(B) III, IV e V. 
(C) II, III e IV 
(D) I, III e V. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 24. Para prevenir danos ao operar uma máquina é correto afirmar: 
 
(A) Ler o manual de instrução fornecido pelo fabricante enquanto opera, para aprender mais rápido, pois certos 

instrumentos requerem técnicas especiais de operação. 
(B) Se o trator estiver equipado com Arco de Segurança ou estrutura de proteção contra capotamento - EPCC, 

use o cinto de segurança. 
(C) Se o trator estiver equipado com Arco de Segurança ou estrutura de proteção contra capotamento - EPCC, 

nunca use o cinto de segurança. 
(D) Acesse a plataforma de operação pelo lado direito do trator, segurando ao volante. 
(E) Coloque as mãos nos apoios e os pés nos degraus ao descer do trator, sempre de frente para o que está em 

volta. 
 
QUESTÃO 25. O sistema de direção de um trator é um conjunto mecânico fundamental para a segurança, 

principalmente em deslocamentos em estradas, pois qualquer problema pode ocasionar acidente grave. 
 

O conjunto é responsável por definir o trajeto da máquina. Possui recursos distintos são utilizados para que o 
sistema funcione.  
 

I. Direção mecânica (conhecida como “queixo-duro”) 
II. Direção elétrica. 
III. Direção servo-assistida  
IV. Direção hidrostática ou hidráulica. 
V. Direção assumida. 
 

Os nomes estão corretos, apenas nos itens: 
 
(A) I, III e V. 
(B) II, III e IV. 
(C) I, II e IV. 
(D) III, IV e V. 
(E) II, III e V 
 

QUESTÃO 26. Sobre retroescavadeiras, assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) Retroescavadeiras possuem dois pedais de freios, que necessitam ser usados juntos quando estiver dirigindo 
em uma estrada.  

(B) Preste atenção à altura da lança da retro escavadeira para que não bata em cabos aéreos, viadutos, árvore 
e outros obstáculos.  

(C) Ao operar em inclinações, escave com a retroescavadeira voltada para cima e evite girar a retroescavadeira 
para baixo.  

(D) A operação em declives íngremes deve ser evitada: a retroescavadeira pode tombar. 
(E) A retroescavadeira serve, além de escavar, para puxar coisas ou como aríete. 



 QUESTÃO 27. Assinale a alternativa correta quanto ao uso de uma patrola: 
 
(A) Em pavimentos, realiza perfuração para sistemas de esgoto. 
(B) Colocação de tubos, canalização de água, plantio de mudas, irrigação por gotejamento e drenagem de 

lavouras. 
(C) Faz acabamento final de terraplanagem e nivela terrenos irregulares. 
(D) Pavimenta o solo de rodovias e vias públicas através de asfalto. 
(E) Transporta, carrega e descarrega mercadorias em paletes. 
 
QUESTÃO 28. Os componentes do sistema de freio de um trator são, exceto: 
 
(A) pedais de acionamento 
(B) pinos esféricos e tirantes. 
(C) discos de pressão e de fricção. 
(D) mecanismo de compressão. 
(E) hastes de acionamento. 
 
QUESTÃO 29. Para o perfeito funcionamento de uma máquina pesada é essencial: 
 
I. A lubrificação nos componentes do propulsor. 
II. Substituir o filtro do óleo sempre uma vez ao ano. 
III. Verificação do nível do óleo do motor diariamente. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e III. 
(B) II e III. 
(C) I, apenas. 
(D) II, apenas 
(E) III, apenas. 
 
QUESTÃO 30. A patrola, para realizar sua principal função, possui: 
 
(A) Estabilizadores. 
(B) Lâminas. 
(C) Ganchos. 
(D) Travas. 
(E) Lanças. 
 
QUESTÃO 31. Quanto ao uso das luzes nos veículos, é incorreto afirmar: 
 
(A) Sob neblina ou cerração, o condutor deverá usar luz alta ou pelo menos o pisca-alerta quando cerração, 

neblina ou chuva forte. 
(B) Nas vias não iluminadas o condutor deverá usar luz alta, exceto ao cruzar com outro motorista ou segui-lo. 
(C) As luzes de pisca alerta devem ser usadas em imobilizações ou situações de emergência. 
(D) A luz de placa deve estar acesa durante a noite, quando do carro em circulação. 
(E) Os faróis do veículo devem estar acesos utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia. 
 
QUESTÃO 32. Os veículos mais lentos, quando em fila, devem manter distância, suficiente, entre si, para que 

veículos mais rápidos possam intercalar na fila com segurança. Esse é um item para: 
 
(A) Ultrapassagem. 
(B) Manobra segura. 
(C) Deslocamento lateral. 
(D) Circulação em estradas. 
(E) Parada em caso de acidentes em rodovias. 
 
  



QUESTÃO 33. É considerada infração de trânsito média: 
 
(A) Parar o veículo afastado da guia da calçada e nos acostamentos, salvo motivo de força maior. 
(B) Deixar de sinalizar qualquer obstáculo na via. 
(C) Bloquear a via com veículo. 
(D) Usar a buzina em situação que não a de simples toque breve como advertência, prolongada e sucessivamente 

entre as 22 e as 6 horas. 
(E) Parar o veículo na pista de rolamento das estradas, rodovias, e vias dotadas de acostamento. 
 
QUESTÃO 34. É infração considerada grave: 
 
(A) Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou habilitação. 
(B) Conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório. 
(C) Ter seu veículo imobilizado por falta de combustível. 
(D) Transitar com o veículo em desacordo com autorização especial, expedida pela autoridade competente. 
(E) Dirigir o veículo segurando ou manuseando telefone celular. 
 
QUESTÃO 35. De acordo com o capítulo XIX do Código de trânsito Brasileiro – CTB são considerados crimes de 

trânsito, exceto: 
 
(A) Deixar o condutor do veículo, em ocasião de acidente, de prestar socorro imediato à vítima ou deixar de 

solicitar auxílio da autoridade pública, quando não puder fazê-lo diretamente por justa causa. 
(B) Dirigir veículo automotor em via pública, sem permissão para dirigir ou Habilitação, ou ainda se cassado o 

direito de dirigir. 
(C) Violar a suspensão, ou a proibição de se obter a Permissão/Habilitação, para dirigir veículo automotor. 
(D) Transpor com autorização o bloqueio viário policial. 
(E) Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor por ofender, em acidente de trânsito, 

culposamente a integridade corporal ou saúde das pessoas.  
 
QUESTÃO 36. Assinale a alternativa incorreta de como evitar colisão com veículo de trás: 
 
(A) Não fique indeciso quanto ao percurso, entrada ou saídas que irá usar. 
(B) Sinalize dentro do tempo necessário o que pretende fazer. 
(C) Ajuste os espelhos externos e internos do veículo. 
(D) Favoreça a ultrapassagem dos “apressadinhos”. 
(E) Execute manobra de cruzamento com calma, para que o condutor do veículo que vem atrás preste atenção 

na sua manobra. 
 
QUESTÃO 37. A velocidade mínima permitida em uma via sinalizada com a velocidade máxima de 70km/h é: 
 
(A) 50 km/h 
(B) 35 km/h. 
(C) 45 km/h. 
(D) 25 km/h. 
(E) 20 km/h. 
 
QUESTÃO 38. De acordo com o artigo 181 do CTB, estacionar em desacordo com as posições estabelecidas, é 

passível da penalidade de: 
 
(A) Advertência 
(B) Multa 
(C) Suspensão do direito de dirigir 
(D) Cassação da CNH 
(E) Remoção e apreensão do veículo. 
 
  



QUESTÃO 39. É condição adversa de tempo: 
 
(A) Via em véspera de feriado. 
(B) Carga com atraso na entrega. 
(C) Pneu estourado na estrada em pico de trânsito. 
(D) Chuva forte em rodovia. 
(E) Poças de água após enchente. 
 
 
 

QUESTÃO 40. A placa  assinala ao condutor: 
 
(A) Que a via possui tráfego direto, sem sinalização de semáforo, com necessidade de diminuir a velocidade. 
(B) Que os movimentos de circulação permitidos são somente em linha reta. 
(C) Que é obrigatório ir e voltar pela mesma via de circulação. 
(D) Que é permitida a mudança de faixa ininterruptamente. 
(E) Que a via de sentido único de circulação passa a ser de sentido duplo, a partir do ponto em que a placa 

estiver colocada. 
 
 
 


