
Concurso Público - Prefeitura Municipal de Saudades - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 10/2018 

1 

Prova Motorista 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

A 

 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE  

MOTORISTA 
 

 

 

 

Prova 

 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Conhecimentos gerais 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

 

  

INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Faesc diz que há aumento da criminalidade em áreas rurais de SC 

 

Agricultores, produtores e empresários do interior catarinense estão receosos com casos de 

violência no campo. A queixa principal trata de furtos de animais e roubos a casas e propriedades. 

Quem faz o alerta é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa 

Catarina (Faesc), José Zeferino Pedrozo. Em suas palavras: "há um flagelo nas famílias rurais 

catarinenses com medo dos criminosos e um aumento da criminalidade". 

Pedroso conta que a Faesc pediu ao governo do Estado a criação de um programa 

emergencial de segurança nas áreas rurais. Uma das propostas é fazer com que a Polícia Ambiental 

da Polícia Militar passe a atuar contra a criminalidade. 

Zeferino suspeita da ação de quadrilhas especializadas na região de Água Doce, no Meio-

Oeste. Cita roubos de animais, implementos agrícolas, maquinários, veículos e insumos, além de 

invasões de residências. 

O interior de Santa Catarina costuma ter índices de criminalidade bem abaixo aos dos 

grandes centros urbanos. Um fenômeno que costuma acontecer esporadicamente é a chamada onda 

de violência com casos isolados. 

No Meio-Oeste e Planalto Norte, por exemplo, na divisa com o Paraná, houve nos últimos 

anos ações de violentas quadrilhas de assaltantes de bancos em cidades pequenas com baixo efetivo 

policial e roubos a passageiros de ônibus de excursão nas rodovias. [...] 

Indagado a respeito, o secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, Alceu de Oliveira 

Pinto Júnior, se mostrou surpreso com a queixa apresentada pela Faesc. Alceu afirma que tem 

acompanhado os levantamentos estatísticos sobre os crimes no interior e garante que não houve 

aumento. [...] 

Diogo Vargas - Diário Catarinense - 05/06/2018 – (Acesso em 05/06 e adaptado para essa prova) 

 

01. O texto é: 

A) Uma notícia. 

B) Uma história. 

C) Uma lenda. 

D) Um recado. 
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02. Sobre as informações do texto é correto o que se afirma em: 

A) A Polícia Ambiental da Polícia Militar vai atuar contra a criminalidade no campo. 

B) O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina diz que os 

crimes no interior do Estado aumentaram. 

C) O secretário de Segurança Pública de Santa Catarina está preocupado com a violência nos 

grandes centros de Santa Catarina. 

D) A queixa principal dos agricultores, produtores e empresários do interior catarinense são furtos 

de carros e assaltos a ônibus de excursão. 

 

03. Na frase, “Agricultores, produtores e empresários do interior catarinense estão receosos com 

casos de violência no campo”. O sentido de receosos na frase é: 

A) Carajosos. 

B) Preparados. 

C) Amedrontados. 

D) Sem ação. 

 

04. “Zeferino cita roubos de animais, implementos agrícolas, maquinários, veículos e insumos, além 

de invasões de residências”. Na frase, foi empregado o uso de vírgulas: 

A) Para separar os elementos citados em sequência. 

B) Porque se trata de produtos do campo. 

C) Porque tem um nome na frase, Zeferino. 

D) Para separar orações da frase. 

 

05. Sobre letras e sons/fonemas das palavras abaixo, está correto o que se afirma em: 

A) Na palavra quadrilha – há 10 letras e 10 sons/fonemas. 

B) Na palavra campo – há 5 letras e 4 sons/fonemas. 

C) Na palavra houve – há 4 letras e 5 sons/fonemas. 

D) Na palavra assaltante – há 9 letras e 10 sons/fonemas. 

 

06. Assinale a sequência em que todas as palavras são paroxítonas: 

A) Empresários; pública; maquinários; está; pecuária. 

B) Empresários; violência; Paraná; residências; fenômeno. 

C) Ônibus; violência; maquinários; residências; pecuária. 

D) Empresários; violência; maquinários; residências; pecuária. 
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07. Assinale a alternativa em que há duas orações. 

A) Zeferino suspeita da ação de quadrilhas especializadas na região. 

B) O interior de Santa Catarina tem índices de criminalidade bem abaixo aos dos grandes centros 

urbanos. 

C) Alceu afirma que tem acompanhado os levantamentos estatísticos sobre os crimes no interior e 

garante que não houve aumento. 

D) A queixa principal dos agricultores trata de furtos de animais e roubos a casas e propriedades. 

 

Matemática 

 

08. Na matemática temos uma ordem hierárquica para realização das 4 operações matemáticas 

(além de outras). Nesse caso resolva o modelo matemático apresentado a seguir: 2 + (–5) – (– 10) + 

(2 x 10): 

A) 30. 

B) 27. 

C) 17. 

D) Zero. 

 

09. João Pedro Pedreira foi viajar de São Pedro para São Vicente, distantes 160 Km e, levou 2,5 

horas. Se ele viajasse nas mesmas condições, mesma velocidade média, quantas horas levaria para 

percorrer 192 Km? 

A) 5 horas. 

B) 2,333... horas. 

C) 3,5 horas. 

D) 3 horas. 

 

10. Uma placa de metal retangular possui as dimensões de 60cm de largura por 80cm de 

comprimento. Qual a área dessa placa de metal? 

A) 48m². 

B) 480cm². 

C) 4800cm². 

D) 48.000cm². 
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11. As lojas Pedra e Cia Ltda estão com uma promoção nas vendas de produtos de inverno, 

aplicando 10% e depois + 10% (tudo desconto) nas compras à vista. Se a senhora Luiza comprou 

R$ 400,00 (quatrocentos reais) e pagou à vista, com os descontos aplicados. Qual o valor que foi 

pago pela Sra. Luiza nessa operação comercial? 

A) R$ 320,00. 

B) R$ 324,00. 

C) R$ 400,00. 

D) R$ 480,00. 

 

12. Uma caixa utilizada para carregar grãos possui as dimensões de 2 metros por 0,5 metros de base 

e a sua altura é de 3 metros. Qual o volume dessa caixa, própria para armazenar grãos, com essas 

características apresentadas? 

A) V= 6m³. 

B) V= 1,5m³. 

C) V= 3m³. 

D) V= 3m². 

 

Conhecimentos gerais 

 

13. No Brasil, os recipientes para receber materiais recicláveis seguem um padrão de cores. Nas 

alternativas abaixo, assinale aquela cuja cor representa o recipiente coletor para plástico. 

A) Vermelho. 

B) Verde. 

C) Azul. 

D) Amarelo. 

 

14. A letra e música do Hino do Município de Saudades é de autoria de: 

A) João Santana. 

B) Aécio Santana. 

C) José Acácio Santana. 

D) João Acácio Santana. 
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15. Dos trechos abaixo, assinale aquele que não faz parte da letra do Hino do Município de 

Saudades: 

A) [...] A bondade do solo bendizes e oferece a Deus teu suor [...]. 

B) […] A força está toda do povo nas massas, Irmão somos todos e todos iguais […]. 

C) […] Ó Saudades de lutas e glórias de riquezas no povo e na terra […]. 

D) […] Muito anos atrás o imigrante nessas plagas desertas chegou […]. 

 

16. Analise as afirmativas sobre os limites do município de Saudades: 

I. Ao Norte com os municípios de Pinhalzinho e Modelo. 

II. Ao Sul com os municípios de Cunhataí e São Carlos. 

III. Ao Leste com o município de Nova Erechim. 

IV. Ao Oeste com o município de Cunha Porã. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas a afirmativas estão corretas. 

B) Todas as afirmativas estão incorretas. 

C) Apenas a afirmativa IV está correta. 

D) Apenas a afirmativa I está correta. 

 

17. O município de Saudades foi emancipado em: 

A) 1950. 

B) 1954. 

C) 1960. 

D) 1961. 

 

18. A bandeira do município de Saudades é composta por algumas cores e ao centro da mesma está 

o brasão do município. Sobre as cores da bandeira, é correto afirmar que as cores predominantes na 

bandeira do município são: 

A) Vermelha, branca e amarela. 

B) Verde, branca e amarela. 

C) Azul, branca e vermelho. 

D) Verde, vermelha e amarela. 
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19. O atual governador do Estado de Santa Catarina é: 

A) João Raimundo Colombo. 

B) Esperidião Amin Helou Filho. 

C) Eduardo Pinho Moreira. 

D) Leonel Arcângelo Pavan. 

 

20. Sobre os presidentes do Brasil, analise as afirmativas abaixo: 

I. Fernando Collor de Mello, foi presidente no período de 1990 a 1994. 

II. Fernando Henrique Cardoso, foi presidente no período de 1995 a 2003. 

III. Itamar Franco, foi presidente no período de 1992 a 1995. 

IV. João Figueiredo, foi presidente no período de 1975 a 1985. 

V. Artur da Costa e Silva, foi presidente no período de 1967 a 1969. 

VI. Dilma Rousseff, foi presidente no período de 2011 a 2015. 

Está correto o que se afirma nas assertivas: 

A) I, II, III e VI.  

B) Todas estão corretas. 

C) Todas estão incorretas. 

D) II, III e V. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. De acordo com o Manual de Direção Defensiva do DENATRAN (2005), o condutor pode 

observar o funcionamento de seu veículo, seja pelas indicações do painel, ou por uma inspeção 

visual simples. Das assertivas abaixo uma está incorreta, assinale-a. 

A) Combustível: veja se o indicado no painel é suficiente para chegar ao destino. 

B) Nível de óleo de freio, do motor e de direção hidráulica: observe os respectivos reservatórios, 

conforme manual do proprietário. 

C) Nível de óleo do sistema de transmissão (câmbio): para veículos de transmissão automática, veja 

o nível do reservatório. Nos demais veículos, procure vazamentos sob o veículo. 

D) Água do radiador: nos veículos refrigerados a água, veja o nível do reservatório de água sempre 

com o motor ligado. 
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22. Os pneus têm três funções importantes (Manual de Direção Defensiva do DENATRAN, 2005): 

impulsionar, frear e manter a dirigibilidade do veículo. Confira sempre. Assinale a alternativa 

incorreta: 

A) Calibragem: siga as recomendações do fabricante do veículo, observando a situação de carga 

(vazio e carga máxima). Pneus murchos têm sua vida útil diminuída, prejudicam a estabilidade, 

aumentam o consumo de combustível e reduzem a aderência em piso com água.  

B) Desgaste: o pneu deverá ter sulcos de, no mínimo, 0,6 milímetros de profundidade. A função dos 

sulcos é permitir o escoamento de água para garantir perfeita aderência ao piso e a segurança, em 

caso de piso molhado. 

C) Deformações na carcaça: veja se os pneus não têm bolhas ou cortes. Estas deformações podem 

causar um estouro ou uma rápida perda de pressão. 

D) Dimensões irregulares: não use pneus de modelo ou dimensões diferentes das recomendadas 

pelo fabricante para não reduzir a estabilidade e desgastar outros componentes da suspensão. 

 

23. Assinale a alternativa correta, seguindo as orientações da legislação vigente (CTB e Resoluções 

CONTRAN): 

I. Transporte às crianças com até dez anos de idade só no banco traseiro do veículo, e acomodadas 

em dispositivo de retenção afixado ao cinto de segurança do veículo, adequado à sua estatura, peso 

e idade. 

II. Alguns veículos não possuem banco traseiro. Excepcionalmente, e só nestes casos, você poderá 

transportar crianças menores de 10 anos no banco dianteiro, utilizando o cinto de segurança. 

Dependendo da idade, elas deverão ser colocadas em cadeiras apropriadas, com a utilização do 

cinto de segurança. Se o veículo tiver “air bag” para o passageiro, é recomendável que você o 

desligue, enquanto estiver transportando a criança. 

A) Somente a I está correta. 

B) Somente a II está correta. 

C) As duas estão corretas. 

D) Nenhuma está correta. 

 

24. Qual a distância correta para iniciar a sinalização em uma rodovia com velocidade máxima 

permitida de 80 quilômetros por hora, em caso de acidente (ABRAMET, 2005)? 

A) 20 passos largos ou 20 metros. 

B) 40 passos largos ou 40 metros. 

C) 60 passos largos ou 60 metros. 
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D) 80 passos largos ou 80 metros. 

 

25. Segundo a ABRAMET (2005), por que um motorista deve conhecer as noções de Primeiros 

Socorros relacionados aos acidentes de trânsito? 

A) Para reduzir alguns riscos e prestar auxílio inicial em um acidente de trânsito. 

B) Para transportar qualquer pessoa o mais rápido para o hospital. 

C) Para ser um herói, pois quem socorre, mesmo que agrava as lesões, é um herói. 

D) Para não causar acidentes de trânsito. 

 

26. Seguindo as orientações de primeiros socorros da ABRAMET (2005), que atitude você deve 

tomar quando uma vítima sai andando após um acidente? 

I. Aconselhá-la a parar de se movimentar e aguardar o socorro em local seguro. 

II. Ligar novamente para o serviço de emergência. 

III. Detê-la e mantê-la sentada, num local seguro. 

IV. Se a vítima resistir, é recomendável chamar a polícia, ou registrar um Boletim de Ocorrência 

Policial. 

A) Somente a I está correta. 

B) I e II estão corretas. 

C) I, II e III estão corretas. 

D) Todas estão corretas. 

 

27. Segundo a ABRAMET (2005), Primeiros Socorros são as primeiras providências tomadas no 

local do acidente. É o atendimento inicial e temporário, até a chegada de um socorro profissional. 

Quais são essas providências? Assinale a assertiva incorreta. 

A) Uma rápida avaliação da vítima. 

B) Aliviar as condições que ameacem a vida ou que possam agravar o quadro da vítima, com a 

utilização de técnicas simples. 

C) Acionar corretamente um serviço de emergência local. 

D) Somente ligar para 192 ou 193 e aguardar a chegada do SAMU ou Corpo de Bombeiros, 

respectivamente. 

 

28. Encontramos na Apostila de motores de combustão interna do SENAI (2003) a afirmação que 

“o bloco é a estrutura principal do motor”, onde estão agregados, entre outros, os seguintes 

elementos: 
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I. Cilindros e êmbolos. 

II. Árvore de manivelas e cabeçote. 

A) Somente a I está correta. 

B) Somente a II está correta. 

C) As duas estão corretas. 

D) Nenhuma está correta. 

 

29. De acordo com a Apostila de motores de combustão interna do SENAI (2003): 

I. O atrito gerado pelo funcionamento do motor proporciona, ao mesmo tempo, um desgaste 

acentuado e, com isso, um calor muito grande. Para reduzir este atrito e o calor gerado, é usado óleo 

lubrificante que, colocado sob pressão entre as peças, tem vital importância para a longevidade dos 

componentes do motor. 

II. Este sistema tem a função de manter o óleo sob circulação forçada por todos os componentes que 

produzem movimento e, portanto, atrito e calor. Também, tem a função de auxiliar no sistema de 

arrefecimento do motor fazendo a troca de calor.  

A) Somente a I está correta. 

B) Somente a II está correta. 

C) As duas estão corretas. 

D) Nenhuma está correta. 

 

30. De acordo com o Anexo I da Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB): 

I. Utilitário: veículo misto caracterizado pela versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada. 

II. Veículo Articulado: combinação de veículos acoplados, sendo um deles automotor. 

III. Veículo Automotor: todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios, e 

que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para a tração viária de 

veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos 

conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos (ônibus elétrico). 

IV. Veículo De Carga: veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar dois 

passageiros, exclusive o condutor. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas estão corretas. 

B) I e II estão corretas. 

C) I, II e III estão corretas. 

D) I, II e IV estão corretas. 
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31. O Anexo I da Lei nº 9.503/97 (CTB) define que Via é a superfície por onde transitam veículos, 

pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. De 

acordo com esta definição, responda (V) se a alternativa for verdadeira ou (F) se for falsa.  

(    ) Via de Trânsito Rápido: aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem 

interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em 

nível. 

(   ) Via Arterial: aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por 

semáforo, sem acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o 

trânsito entre as regiões da cidade. 

(     ) Via Coletora: aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar 

ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, impossibilitando o trânsito dentro das regiões da 

cidade. 

(     ) Via Local: aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas 

ao acesso local ou a áreas restritas. 

A alternativa que contém corretamente a resposta é: 

A) F, V, V, V. 

B) V, F, V, V. 

C) V, F, F, V. 

D) V, V, F, V. 

 

32. A Lei nº 9.503/97 (CTB) em seu artigo 1º, § 5º, diz que os órgãos e entidades de trânsito 

pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela 

incluída a preservação da saúde e do meio-ambiente. Neste sentido, compõem o Sistema Nacional 

de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: 

A) I - Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; II - Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; III - A Polícia Rodoviária Federal; IV- As Polícias Militares dos Estados 

e do Distrito Federal; e V - As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI. 

B) I - O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; II - Os Conselhos Estaduais de Trânsito - 

CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE; III - Os órgãos e 

entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; IV - 

Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; V - A Polícia Rodoviária Federal; VI - As Polícias Militares dos Estados e do Distrito 

Federal; e VII - As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI. 
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C) I - O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; II - Os Conselhos Estaduais de Trânsito - 

CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE; III - Os órgãos e 

entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e IV - 

As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI. 

D) I - Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; II - Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; III - As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI. 

 

33.  Art. 17 da Lei nº 9.503/97 estabelece que compete à JARI: 

I. Julgar os recursos interpostos pelos infratores. 

II. Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações 

complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. 

III. Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações 

sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam 

sistematicamente. 

A) Todas estão corretas. 

B) I e II estão corretas. 

C) I e III estão corretas. 

D) Apenas a I está correta. 

 

34. A Lei nº 9.503/97 (CTB), Art. 29 estabelece que o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas 

à circulação obedecerá às seguintes normas: III - quando veículos, transitando por fluxos que se 

cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem (opções abaixo). 

Assinale a que estiver correta de acordo com o CTB.  

A) 1. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver na preferencial. 2. 

No caso de rotatória, aquele que estiver vindo pela esquerda. 3. Nos demais casos, o que vier pela 

direita do condutor. 

B) 1. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver na preferencial. 2. 

No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. 3. Nos demais casos, o que vier pela 

esquerda do condutor. 

C) 1. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. 

2. No caso de rotatória, aquele que estiver vindo pela esquerda. 3. Nos demais casos, o que vier pela 

esquerda do condutor. 
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D) 1. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. 

2. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. 3. Nos demais casos, o que vier pela 

direita do condutor. 

 

35. A Lei nº 9.503/97 (CTB), Art. 38 exige que antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via 

ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: 

A) I - Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e 

executar sua manobra no menor espaço possível.  II - Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-

se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de 

uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um 

só sentido. 

B) I - Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo esquerdo da pista e 

executar sua manobra no maior espaço possível.  II - Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-

se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de 

uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo direito, tratando-se de uma pista de um só 

sentido. 

C) I - Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e 

executar sua manobra no maior espaço possível.  II - Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-

se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de 

uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo direito, tratando-se de uma pista de um só 

sentido. 

D) I - Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo esquerdo da pista e 

executar sua manobra no menor espaço possível.  II - Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-

se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de 

uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um 

só sentido. 

 

36. A Lei nº 9.503/97 (CTB), Art. 47 estabelece que quando proibido o estacionamento na via, a 

parada deverá: 

I. Restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que 

não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. 

II. Restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que 

não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos, devendo nestes casos manter o pisca-alerta 

acionado. 
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III. Restringir-se ao tempo indispensável para embarque de passageiros, mesmo que interrompa 

momentaneamente a locomoção de pedestres, devendo ser feita preferencialmente junto à calçada. 

IV. Em casos excepcionais, como em frente de estabelecimentos de ensino e instituições de 

atendimento médico-hospitalar, até mesmo sobre a pista, desde que não interfira no fluxo normal do 

trânsito. 

Está(ão) correta(s) de acordo com o Art. 47 do CTB, a(s) opção(ões): 

A) Apenas a I. 

B) I e IV. 

C) II e IV. 

D) III e IV. 

 

37. A Lei nº 9.503/97 (CTB), Art. 89 estabelece que a sinalização de trânsito tem uma ordem de 

prevalência: 

I. As indicações do semáforo sobre os demais sinais. 

II. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. 

III. As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. 

Assinale a ordem correta de prevalência. 

A) II, III, I. 

B) II, I, III. 

C) I, III, II. 

D) I, II, III.  

 

38. O CTB, Art. 162, III, com alterações efetuadas a partir da vigência da Lei nº 13.281, de 2016, 

que altera o CTB, dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de 

categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo: 

A) Infração – gravíssima; Penalidade – multa (uma vez); Medida administrativa - retenção do 

veículo até a apresentação de condutor habilitado. 

B) Infração – gravíssima; Penalidade - multa (duas vezes); Medida administrativa - retenção do 

veículo até a apresentação de condutor habilitado. 

C) Infração – gravíssima; Penalidade - multa (três vezes) e apreensão do veículo. 

D) Infração – gravíssima; Penalidade - multa (cinco vezes) e apreensão do veículo; Medida 

administrativa - remoção do veículo. 
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39. Segundo o CTB, Art. 223 transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma 

a perturbar a visão de outro condutor é infração: 

A) Leve. 

B) Média. 

C) Grave. 

D) Gravíssima. 

 

40. A Placa de Sinalização de Trânsito R-26, determina: 

  

A) Sentido único. 

B) Mão única. 

C) Siga em frente. 

D) Passagem obrigatória. 


