
 

MUNICÍPIO DE IPUAÇU 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019 
 

CARGO: MOTORISTA 
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: VITAL PERUZZO 
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. De acordo com a Lei Complementar nº 014/2005 do município de Ipuaçu, ao motorista é exigida a 

comprovação de alfabetização, e como aprimoramento na carreira tem direito a um adicional ao seu 
vencimento (salário), pela conclusão de estudos regulares, de acordo com o curso. Exceto: 

  
(A) Correspondente a 5% (cinco por cento), na apresentação do certificado de conclusão do ensino fundamental. 
(B) Correspondente a 10% (dez por cento), na apresentação de certificado de conclusão de ensino médio. 
(C) Correspondente a 10% (dez por cento) na apresentação de diploma de curso técnico equivalente ao ensino 

médio. 
(D) Correspondente a 12% (doze por cento) na apresentação de diploma de curso técnico equivalente ao ensino 

médio. 
(E) Correspondente a 15% (quinze por cento), na apresentação de diploma de curso superior. 

 
QUESTÃO 14. A progressão horizontal de cargo, com mudança de referência decorrerá de avaliação de 

desempenho e eficiência e pelo interesse de qualificação. A avaliação de desempenho e eficiência do servidor 
se atenta a requisitos como: 

 
I. Assiduidade, disciplina e responsabilidade; 
II. Desempenho e eficiência 
III. Capacidade de iniciativa e solidariedade no trabalho; 
IV. Cumprimento das disposições contidas nos artigos 119 e 120 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 
(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 
 
QUESTÃO 15. Indique “V” para Verdadeiro ou “F” para Falso e assinale a sequência correta. 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, são deveres do servidor: 

 
I. (__) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo e outras do serviço público; 
II. (__) Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público; 
III. (__) Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência 

ou transitórias; 
IV. (__) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. 
 
(A) V – F – F – V. 
(B) V – V – F – V. 
(C) F – V – V – F. 
(D) F – F – V – F. 
(E) V – F – F – F. 
 
QUESTÃO 16. De acordo com o Artigo 142 da LC de Ipuaçu, configura abandono de cargo: 
 
(A) Ofensa física ou verbal, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. 
(B) A ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos. 
(C) A falta ao serviço, sem causa justificada, por período superior a 3 (três) dias consecutivos, ou alternados no 

lapso de tempo de 30 (trinta) dias. 
(D) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 
(E) Ter acima de 12 (doze) faltas no ano, ainda que justificadas. 

 
  



QUESTÃO 17. Segundo o Anexo II da LC de Ipuaçu, com descrição de habilitação e atribuições gerais dos cargos 
por carreiras, são atribuições específicas do cargo de motorista, exceto: 

 
(A) Conduzir veículo terrestre de urgência, destinado ao atendimento e transporte de pacientes, em decúbito 

horizontal. 
(B) Exercer a direção de automóveis, utilitários, ônibus e caminhões da municipalidade, para o transporte de 

materiais, especialmente nos serviços de infraestrutura rodoviária e urbana. 
(C) Transporte de pessoas, estar disponível para outros serviços na repartição sempre que necessário, ou 

quando o veículo estiver fora de operação (inclusive trabalhos braçais). 
(D) Executar serviços de carga e descarga e promover a manutenção preventiva dos veículos e de seus 

componentes. 
(E) promover a manutenção preventiva dos veículos e de seus componentes 
 
QUESTÃO 18. Segundo o Art. 108 da LC de Ipuaçu, não é considerado como efetivo exercício os afastamentos 

em virtude de: 
 
(A) Férias. 
(B) Exercício em cargo de provimento em comissão, ou equivalente, em órgão da Administração Municipal, ou 

de qualquer outro ente da Federação. 
(C) Para promoção por merecimento. 
(D) Participação em programas de treinamento e capacitação, mediante autorização do Prefeito Municipal. 
(E) Júri e outros serviços obrigatórios por Lei. 
 
QUESTÃO 19. Sobre os cuidados e segurança que os trabalhadores devem ter, quando desenvolverem atividades 

próximas das redes elétricas, é informação incorreta: 
 
(A) Ao manobrar veículos e equipamentos ou realizar carga e descarga de caminhões, mantenha a distância 

mínima de cinco metros de qualquer tipo de estrutura elétrica. 
(B) Caso o veículo venha a encostar-se à rede elétrica, o motorista deve tentar sair do maquinário, para chamar 

imediatamente a distribuidora, que desligará o fornecimento. 
(C) Não tocar na rede elétrica quando subir em uma árvore para realizar uma poda. 
(D) Nunca se aproximar ou tocar em cabos elétricos caídos no chão. O mais adequado é sinalizar a área para que 

ninguém se aproxime e avisar imediatamente a distribuidora de energia. 
(E) Não acionar caçamba em baixo da rede elétrica, pois poderá receber descarga elétrica ao tentar acionar o 

comando de segurança do veículo. 
 

QUESTÃO 20. A placa de sinalização de trânsito A-3a –  adverte o condutor: 
 
(A) Que à frente existem três ou mais curvas sucessivas, sedo a primeira à direita. 
(B) Que à frente existem duas curvas sucessivas em S, sendo pelo menos uma delas acentuada começando pela 

direita. 
(C) Que à frente existem duas curvas sucessivas em S, sendo pelo menos uma delas acentuada começando pela 

esquerda. 
(D) Que à frente existem três ou mais curvas sucessivas, sendo a primeira à esquerda. 
(E) Que à frente existe curva fechada a direita. 
 
QUESTÃO 21. Em uma situação de aquaplanagem na via, é incorreto: 
 
(A) Não pisar no freio. 
(B) Tirar o pé do acelerador. 
(C) Fazer movimentos rápidos. 
(D) Não tirar o volante da trajetória 
(E) Passe com velocidade em poças, evitando que as rodas do carro sejam freadas bruscamente pela água. 
 



QUESTÃO 22. Quando não há a sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida em uma via de 
trânsito rápido, segundo o artigo 61 do CTB, será de: 

 
(A) 50 Km/h. 
(B) 60 Km/h 
(C) 80 km/h; 
(D) 90 Km/h; 
(E) 100 Km/h para carros, camionetas e motos; 90 km/h para os demais veículos; 
 
QUESTÃO 23. Dirigir com a Carteira de Habilitação Nacional – CNH vencida há mais de 30 dias é considerada: 
 
(A) Infração Leve. 
(B) Infração Média. 
(C) Crime de trânsito  
(D) Infração Grave.  
(E) Infração Gravíssima. 

 
QUESTÃO 24. Sérgio tem 22 anos, possui habilitação com categoria "B" há 1(um) ano. Seu pai, José, possui 2(dois) 

caminhões, cada um com peso bruto superior a 11 mil quilos. Sérgio começou a ajudar seu pai.  
 

Assinale a opção correta quanto à situação exposta: 
 

(A) Sergio se torna o condutor principal do veículo, responsável pela sua manutenção, controle e habilidade nas 
vias. 

(B) José passa a ser o responsável pela carga que Sérgio transporta, até que ele complete 30 anos ou mais de 
1(um) ano como motorista. 

(C) José e Sérgio conseguem comprar um terceiro caminhão, graças ao esforço de Sérgio em ajudar o pai. 
(D) José comete infração grave; Sérgio só pode dirigir veículos com transporte que exceda oito passageiros e o 

caminhão não está em seu nome. 
(E) Sérgio comete infração gravíssima, com recolhimento da CNH e retenção do veículo. 

 
QUESTÃO 25. Assinale a alternativa correta. O condutor que age com sentimento de solidariedade, cortesia e 

respeito: 
 

(A) Avisa a outro condutor que está rodando com o pneu murcho. 
(B) Ocupa uma vaga de estacionamento para pessoas com deficiência, já que não há nenhum ocupante, para 

que outro condutor possa estacionar na única vaga comum disponível. 
(C) Para facilitar o trabalho do lojista, para em frente ao seu estabelecimento comercial. 
(D) Para em local com faixa amarela, evitando distância maior até o seu trajeto final. 
(E) Sabe contornar situações de risco criadas por ele mesmo.  
 

QUESTÃO 26. A placa de regulamentação  indica: 
 

(A) Proibição de parar na via que vem à frente. 
(B) Proibição de realizar movimento contrário ao da via. 
(C) Proibição de parar em aclive à diante. 
(D) Proibição de mudança de faixa à frente. 
(E) Proibição de seguir em frente ou entrar na pista ou área restringida pelo sinal 
 

QUESTÃO 27. Os principais componentes do sistema de suspensão são: 
 

(A) Volante e caixa de direção. 
(B) Amortecedores e molas 
(C) Discos e lonas. 
(D) Pedais, pastilhas e câmbio. 
(E) Pneus e rodas. 



 
QUESTÃO 28. É correto afirmar sobre direção defensiva, exceto: 
 
(A) O condutor é melhor quando ele dirige todo tipo de veículo, se tornando um motorista sem limitações. 
(B) Atitude permanente do motorista para evitar acidentes. 
(C) A antecipação de uma situação de risco e que pode ser desenvolvida no uso do seu veículo, é considerada 

dentro da direção defensiva. 
(D) Atitude que o motorista deverá adotar ao se defrontar com a possibilidade de acidente, corrigindo situações 

não previstas, é chamada de Corretiva. 
(E) A preservação da própria vida e a de todos que estão à sua volta por meio de emprego e sensato dos 

conhecimentos teóricos é um elemento importante na direção defensiva. 
 

QUESTÃO 29. É considerada infração leve: 
 
(A) Conduzir veículo de carga, com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas no CTB. 
(B) Conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório. 
(C) Transitar com o veículo com lotação excedente, desligado ou desengrenado, em declive. 
(D) Rebocar outro veículo com cabo ou corda flexível. 
(E) Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros, carga excedente. 
 
QUESTÃO 30. Deixar de guardar distância de segurança lateral, frontal ou do bordo da pista é: 
 
(A) Infração leve. 
(B) Infração média. 
(C) Infração grave. 
(D) Infração gravíssima. 
(E) Crime de trânsito. 
 
QUESTÃO 31. Segundo o artigo 176 do CTB, sobre a omissão de socorro, é infração gravíssima quando, exceto: 
 
(A) Deixar de providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. 
(B) Não se identificar ao policial e/ou prestar informações necessárias à produção do boletim de ocorrência. 
(C) Se omitir as providências a serem adotadas, no sentido de evitar perigo para o trânsito no local. 
(D) Não se exigir fiança nem se impor a prisão em flagrante ao condutor que, em caso de acidente com vítima, 

não se opor à prestação de socorro pronto e integral. 
(E) Alterar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e perícia. 
 
QUESTÃO 32. Prevenção Mediata é aquela em que o condutor tem condições de fazer ou não, mas que não 

precise todo dia. Entre essas medidas, assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Calibragem do pneu estepe. 
(B) Regulagem dos faróis. 
(C) Nível da água do radiador. 
(D) Nível do óleo do motor. 
(E) Rodízio dos pneus. 
 
QUESTÃO 33. Sobre o sistema de iluminação de um veículo é incorreto afirmar: 
 
(A) Em geral, mas com algumas exceções regionais, lâmpadas voltadas para trás devem emitir luz vermelha, 

enquanto que as frontais precisam de tonalidade branca, âmbar ou amarela. 
(B) A substituição de lâmpadas dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos por outras de potência ou 

tecnologia que não seja original do fabricante será permitida a partir de 2021. 
(C) Pode integrar luzes baixas, ao tráfego na cidade, ou altas, em locais com baixa iluminação e condições 

adversas de tempo, como no nevoeiro ou na tempestade. 
(D) O objetivo do sistema de iluminação é proporcionar máxima qualidade nos acessórios de luz ao condutor 

dirigir seguramente. 
(E) Todas estão incorretas. 
 



QUESTÃO 34. A manutenção no sistema dos freios é um requisito importante para a segurança no trânsito.  
 
Para a manutenção, é preciso, sempre quando necessário: 
 
I. Troca de pastilhas. 
II. Substituição do disco. 
III. Trocar tambor por disco. 
IV. Fluido de freio. 
 
Dos itens acima, estão corretos: 
 
(A) Apenas os itens I, II e IV. 
(B) Apenas os itens I, II e III. 
(C) Apenas o item III. 
(D) Apenas o item IV. 
(E) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 35. Assinale a alternativa incorreta quanto aos cuidados com pneus: 
 
(A) Calibragem periódica. 
(B) Alinhamento e balanceamento. 
(C) Troca da válvula de ar para pneus novos. 
(D) Troca de pneus quando carecas. 
(E) Rodízio de pneus anualmente. 
 
QUESTÃO 36. Tem a preferência de passagem o motorista, quando estiver em uma rotatória: 
 
(A) Que vier no sentido contrário ao do condutor. 
(B) Aquele que estiver circulando por ela. 
(C) Aquele que estiver mais próximo da rotatória. 
(D) Que estiver conduzindo caminhão 
(E) Que der seta corretamente. 
 

QUESTÃO 37. A placa : 
 
(A) adverte o condutor do veículo que adiante há uma área de escolares. 
(B) adverte o condutor da existência de trecho onde há travessia de pedestres. 
(C) adverte o condutor da área de lazer adiante. 
(D) adverte o condutor da travessia de pedestres e ciclistas. 
(E) adverte o condutor que há faixa sinalizada para passagem de escolares. 
 

  



QUESTÃO 38. Assinale a alternativa correta quanto à placa de trânsito abaixo: 
 

 
(A) Adverte o condutor que, adiante, os fluxos opostos de tráfego de via passam a ser separados por um canteiro 

central. 
(B) Assinala ao condutor para a existência de uma depressão na pista de rolamento. 
(C) Adverte o condutor que, adiante, os fluxos opostos de tráfego deixam de ser separados por um canteiro 

central. 
(D) Assinala ao condutor do veículo que a via de sentido único de circulação passa a ser de sentido duplo, após 

o ponto em que o sinal estiver colocado. 
(E) Adverte o condutor que à frente, o fluxo de tráfego, ainda na mesma direção, será dividido. 
 
QUESTÃO 39. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, quando 

não houver faixa especial, são as da direita destinadas ao deslocamento: 
 
(A) Dos veículos de maior velocidade 
(B) Dos veículos de maior porte. 
(C) Dos veículos de menor porte e maior velocidade 
(D) Dos veículos mais lentos e de maior porte. 
(E) Dos veículos de maior velocidade e de maior porte. 
 
QUESTÃO 40. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência é uma infração considerada: 
 

(A) Leve. 
(B) Grave  
(C) Gravíssima. 
(D) Média. 
(E) Gravíssima com crime de trânsito. 
 
  



 


