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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 

 

Chilenos criam sacos plásticos solúveis em água e que não poluem 

 

Com uma mudança sutil na fórmula do plástico, que permite substituir o petróleo pela pedra 

calcária, um grupo de empreendedores chilenos conseguiu fabricar sacos plásticos e de tecido 

reutilizáveis solúveis em água e que não contaminam. 

Roberto Astete e Cristian Olivares, os dois artífices deste produto, começam a fazer 

experimentos para fabricar um detergente biodegradável, mas acabaram encontrando a fórmula 

química à base de PVA (álcool polivinílico, solúvel em água) e que substitui os derivados do 

petróleo, responsáveis pela alta durabilidade dos plásticos que se integrou à cadeia alimentar de 

animais marinhos e responsáveis pela deterioração do meio ambiente. [...] 

“É como fazer pão", acrescenta. "Para fazer pão é preciso farinha e outros ingredientes. 

Nossa farinha é de álcool de polivinil e outros componentes, aprovados pela FDA (agência 

americana reguladora de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparelhos médicos, produtos 

biológicos e derivados sanguíneos), que nos permitiu ter uma matéria-prima para fazer diferentes 

produtos”. 

Diante de jornalistas, os dois demonstraram a solubilidade imediata de suas sacolas plásticas 

em água fria ou de bolsas de tecido reutilizáveis em água quente. [...] 

 "A grande diferença entre o plástico tradicional e o nosso é que aquele vai estar entre 150 e 

até 500 anos no meio ambiente e o nosso demora apenas cinco minutos. A gente decide quando o 

destrói", afirma Astete. [...]. 

A fórmula encontrada permite "fazer qualquer material plástico", razão pela qual já estão 

trabalhando na produção de materiais como talheres, pratos e embalagens. [...] 

Outra vantagem dos sacos é que são antiasfixia, uma causa importante de mortalidade 

infantil, pois se dissolve em contato com a língua ou as lágrimas. 

(https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimasnoticias/redacao/2018/07/25/ acesso em 31 agosto. adaptado 

especialmente para essa prova) 

 

01. O objetivo do texto é: 

A) Mostrar como se faz sacos plásticos. 

B) Informar a criação de sacos plásticos não poluentes pelos chilenos. 

C) Revelar a facilidade de destruir as sacolas plásticas.  

D) Falar de uma fórmula a base de pedra calcária que substitui os derivados de petróleo. 
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02. Leia as afirmativas sobre o texto:  

I. Os chilenos não pretendiam criar sacos plásticos solúveis, mas acabaram descobrindo a fórmula.  

II. A única diferença entre o plástico tradicional e o plástico chileno é que o tradicional vai estar 

entre 150 e até 500 anos no meio ambiente e o chileno demora apenas cinco minutos. 

III. O plástico chileno é insolúvel na água. 

Está(ao) correta(s): 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) Apenas I. 

 

03. Assinale a alternativa em que a frase tem sentido conotativo: 

A) “É como fazer pão". Nossa farinha é de álcool de polivinil e outros componentes, aprovados pela 

FDA. 

B) A fórmula encontrada permite "fazer qualquer material plástico”. 

C) Se dissolve em contato com a língua ou as lágrimas. 

D) Uma mudança sutil na fórmula do plástico permite substituir o petróleo pela pedra calcária. 

 

04. “Diante de jornalistas, os dois demonstraram a solubilidade imediata de suas sacolas plásticas 

em água fria ou de bolsas de tecido reutilizáveis em água quente”. Nesse enunciado temos: 

A) Um período composto, uma frase e duas orações. 

B) Um período simples, duas frases e uma oração. 

C) Um período simples, uma frase e uma oração. 

D) Um período composto, uma frase e uma oração. 

 

05. A frase em que a palavra em destaque é um adjetivo é: 

A) Começam a fazer experimentos para fabricar um detergente biodegradável. 

B) Começam a fazer experimentos para fabricar um detergente biodegradável. 

C) Outra vantagem dos sacos é que são antiasfixia. 

D) Outra vantagem dos sacos é que são antiasfixia. 

 

06. A palavra “reutilizáveis” tem o prefixo “re-”, que dá a ideia de algo que se repete. Reutilizáveis 

significa usar outra vez. A palavra abaixo formada com esse mesmo prefixo e que dá a ideia de 

repetição, é: 
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A) Regra 

B) Referir 

C) Rentável 

D) Refazer 

 

07. Palavras proparoxítonas são as palavras que tem a antepenúltima sílaba tônica e todas são 

acentuadas. A sequência de palavras abaixo em que todas são proparoxítonas é: 

A) Médicos – biológicos – fórmula – plástico – solúveis. 

B) Fórmula – petróleo – calcária – água – plástico. 

C) Médicos – biológicos – reutilizável – plástico – solúveis. 

D) Fórmula – petróleo – calcária – água – plástico. 

 

08. Assinale a alternativa em que a sequência de palavras apresenta dígrafo: 

A) Dissolve – química – água – acrescenta – aparelhos. 

B) Dissolve – aquele – água – substitui – aparelhos. 

C) Dissolve – química – chileno – acrescenta – aparelhos. 

D) Marinhos – química – chileno – substitui – plástico. 

 

09. Assinale a alternativa em que a palavra representa o número de letras diferente do número de 

fonemas (sons): 

A) Fazer. 

B) Medicamentos. 

C) Reguladora. 

D) Reutilizáveis. 

 

10. Na sequência de palavras, todas estão escritas incorretamente, exceto: 

A) Lixo – exemplo – adolescência – faxada – acrescentar. 

B) Licho – exemplo – adolecência – faxada – acrescentar. 

C) Licho – ezemplo – adolescência – fachada – acrescentar. 

D) Lixo – exemplo – adolescência – fachada – acrescentar. 
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Matemática 

 

11. Em uma serralheria são comercializadas “tábuas” de madeira com 3,5m de comprimento, 20cm 

de largura e 2,5cm de espessura. Qual será o volume dessa tábua que será comercializada por essa 

serralheria? 

A) Volume = 175cm³. 

B) Volume = 1750m³. 

C) Volume =1,75cm³. 

D) Volume = 17.500cm³. 

 

12. Um corredor de provas olímpicas costuma correr ao redor de uma pista com 400 metros de 

comprimento (de forma ovalada = padrão olímpico), levando 52 segundos. Quanto tempo ele levará 

para realizar uma prova de 800 metros?  

A) Tempo = 1,55 minutos. 

B) Tempo = 2 minutos. 

C) Tempo = 1 minuto e 44 segundos. 

D) Tempo = 10 minutos. 

 

13. Uma senhora foi ao supermercado realizar compras para confeccionar um bolo. Ela pegou 2Kg 

de farinha, 500 gramas de açúcar, 120 gramas de canela, 15 gramas de corante de chocolate e 3 

gramas de cravo. Qual será a massa desse bolo? 

A) Massa = 2,638 Kg. 

B) Massa = 2,638 Gramas. 

C) Massa = 2.638 Miligramas. 

D) Massa = 2.638 Decigramas. 

 

14. Pedro Paulo Pedreira foi pagar uma conta bancária com boleto no valor de R$ 2.638,50. Como 

pagou o boleto atrasado, o banco cobrou 10% de acréscimo no valor total. Qual o valor pago por 

Pedro Paulo Pedreira? 

A) Valor = R$ 2.900,00. 

B) Valor = R$ 2.902,00. 

C) Valor = R$ 2.902,35. 

D) Valor = R$ 10.000,00. 
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15. Os números decimais conhecidos pela humanidade possuem 10 símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9) e são a base para os cálculos matemáticos. Porém, tem-se alguns números que possuem a base 

sexagesimal (base 60), como por exemplo, as horas, minutos e segundos. Podemos transformar os 

números reais em horas, minutos ou segundos. Nesse caso temos 2,60 horas, que representam 

quantos minutos? 

A) 260 minutos. 

B) 156 minutos. 

C) 180 minutos. 

D) 1800 minutos. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. Leia o texto e complete a lacuna. Quando os irmãos Gransotto instalaram-se nas terras onde 

hoje encontra-se a cidade de Romelândia, iniciou-se a colonização da região por meio de pequenas 

chácaras e lotes coloniais por famílias oriundas do Estado do Rio Grande do Sul. Com a instalação 

da Madeireira Iguaçu Ltda., em 1942, criou-se o primeiro núcleo urbano do futuro distrito de 

Romelândia, distrito esse, ligado ao município de São Miguel do Oeste/SC. Em 23 de setembro de 

_____, Romelândia foi elevada à categoria de Município.  

A) 1959. 

B) 1961. 

C) 1963. 

D) 1965. 

 

17. O município de Romelândia não faz divisa com o município de: 

A) São Miguel do Oeste. 

B) Anchieta. 

C) Flor do Sertão. 

D) Paraíso. 

 

18. A região de Santa Catarina que é considerada o celeiro do Estado, de onde sai boa parte da 

produção brasileira de grãos, aves e suínos, na qual os frigoríficos de grande e médio porte estão 

associados aos produtores rurais em um modelo bem-sucedido de integração: as empresas fornecem 

insumos e tecnologia e compram a produção de animais. Além disso, nesta região também se 
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começa a explorar o potencial turístico de suas fontes hidrotermais. A região do estado de Santa 

Catarina referida no texto é: 

A) Litoral. 

B) Oeste. 

C) Meio-Oeste. 

D) Planalto Serrano. 

 

19. Conforme a Lei Orgânica do município de Romelândia e suas atualizações, compete 

privativamente ao Prefeito Municipal, exceto: 

A) Nomear e exonerar os Secretários Municipais. 

B) Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da Lei. 

C) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 

D) Determinar a utilização das verbas públicas sem autorização da Poder Legislativo Municipal. 

 

20. O servidor público municipal tem direito, dentre outros, ao: 

A) Salário família, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado. 

B) Redutibilidade de salário, salário família e adicional noturno. 

C) Gozo de férias semestrais remuneradas, licença maternidade e descanso semanal remunerado. 

D) Licença maternidade de cem dias, gozo de férias anuais remuneradas e décimo terceiro salário. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. De acordo com o art. 6º da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), são objetivos 

básicos do Sistema Nacional de Trânsito: 

I. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao 

conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento. 

II. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e 

administrativos para a execução das atividades de trânsito. 

III. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e 

entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente a I e II estão corretas. 

B) Somente a II está correta. 

C) Todas estão corretas. 
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D) Nenhuma está correta. 

 

22. Avalie a assertiva que segue: “Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o 

condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de 

uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local 

de destino”. Assinale a alternativa correta conforme Lei 9.503/97, Art. 27. 

A) Assertiva totalmente correta. 

B) Assertiva totalmente incorreta. 

C) Assertiva parcialmente correta. 

D) Assertiva acima está citada no Art. 28 da Lei 9.503/97. 

 

23. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e 

dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a 

utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres 

(Lei 9.503/97 Art. 68). Acerca desta garantia, avalie os itens abaixo. 

I. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto 

passeio destinado à circulação dos pedestres, que deverão, nessas condições, usar o acostamento. 

II. Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com 

circunscrição sobre a via não deverá assegurar a devida sinalização e proteção para circulação de 

pedestres. 

Após a avaliação dos incisos acima, assinale a opção abaixo que você considera correta: 

A) Somente a I está correta. 

B) Somente a II está correta. 

C) As duas estão corretas. 

D) Nenhuma está correta. 

 

24. Sobre a educação para o trânsito prevista na Lei 9.503/97 (CTB), Art. 77, pode–se afirmar que: 

I. No âmbito da educação para o trânsito caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do 

CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros 

socorros em caso de acidente de trânsito.  

II. No âmbito da educação para o trânsito caberá ao Ministério da Educação, mediante proposta das 

Câmaras Legislativas Federais, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem 

seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito. 
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III. As campanhas terão caráter temporário por intermédio do Plano Nacional de Educação - PNE, 

sendo intensificadas nos períodos escolares e na forma estabelecidos pelo governo federal.  

IV. As campanhas terão caráter permanente por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, 

sendo intensificadas nos períodos e na forma estabelecidos no art. 76. 

Estão corretas as assertivas:  

A) I e III. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) II e IV. 

 

25. Sobre a sinalização de trânsito, avalie os itens abaixo: 

I. É permitido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, 

qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a 

mensagem da sinalização. (Lei 9.503/97 Art. 82, com alteração prevista na Lei 13.281/16). 

II. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após 

a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e 

horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação. (Lei 

9.503/97 Art. 88). 

III. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando 

esta for insuficiente ou incorreta (Lei 9.503/97, Art. 90). 

Está(o) correta(s): 

A) Somente I e II. 

B) Somente I e III. 

C) Somente II. 

D) Somente II e III. 

 

26. Suponha-se que você esteja em Florianópolis e será necessária a parada para desembarque de 

um passageiro, mas está diante da placa R-6c, qual será sua conduta defensiva? 

 

 

 

A) Deverá procurar outro local para desembarque do passageiro. 

B) Parará para o desembarque, pois será uma parada rápida, e manterá pelo menos o pisca alerta 

acionado para advertir os demais usuários da via. 
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C) Verificará a inexistência de outros veículos, portanto poderá parar, pois jamais irá atrapalhar o 

trânsito na ausência de outros veículos. 

D) Poderá parar para o desembarque, pois esta placa proíbe apenas o estacionamento do veículo na 

área delimitada. 

 

27. Leia, avalie e assinale abaixo a alternativa correta. 

I. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo – CRV de acordo com os 

modelos e especificações estabelecidos pelo DETRAN, contendo as características e condições de 

invulnerabilidade à falsificação e à adulteração. (Lei 9.503/97 Art. 121). 

II. É obrigatório o porte do Certificado de Registro de Veículo. (Lei 9.503/97, Art. 133, caput). 

III. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual. (Lei 9.503/97, Art. 133). 

IV. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido 

sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. (Lei 9.503/97, Art. 133, Parágrafo 

único). 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão corretas, exceto a II. 

C) Estão corretas apenas I e III. 

D) Estão corretas apenas III e IV. 

 

28. As opções abaixo tratam sobre a documentação dos condutores. Assinale assertiva verdadeira: 

A) O processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos 

automotores e elétricos e à autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo 

DETRAN (Lei 9.503/97, Art. 141, caput). 

B) A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal serão 

regulamentados pelo DETRAN (Lei 9.503/97, Art. 141, § 1). 

C) O reconhecimento de habilitação obtida em outro país está subordinado às condições 

estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do DENATRAN (Lei 9.503/97, 

Art. 142). 

D) Para conduzir veículos de outra categoria o condutor deverá realizar exames complementares 

exigidos para habilitação na categoria pretendida (Lei 9.503/97, Art. 146). 

 

29. De acordo com a Lei 9.503/97, Art. 162, dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação 

ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo: 

I. Infração – grave. 
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II. Infração – gravíssima. 

III. Penalidade – multa.  

IV. Penalidade – multa (duas vezes). 

V. Penalidade – multa (três vezes). 

VI. Medida administrativa – retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 

Assinale abaixo a opção verdadeira: 

A) Somente a I, III e IV estão corretas. 

B) Somente a II, IV e VI estão corretas. 

C) Somente a II, III e VI estão corretas. 

D) Somente a II e III estão corretas. 

 

30. De acordo com a Lei 9.503/97, Art. 165-A, recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, 

perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância 

psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277, é: 

I. Infração – gravíssima. 

II. Penalidade – multa. 

III. Penalidade – multa (três vezes). 

IV. Penalidade – multa (cinco vezes). 

V. Penalidade – multa (dez vezes). 

VI. Suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. 

VII. Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, 

observado o disposto no §4º do Art. 270. 

Assinale a verdadeira: 

A) Somente a I, II, V e VII estão corretas. 

B) Somente a I, V, VI e VII estão corretas. 

C) Somente a I, III, e VI estão corretas. 

D) Somente a I, IV, V e VII estão corretas. 

 

31. Assinale a alternativa correta que condiz com o crime de trânsito citado a seguir: “Conduzir 

veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de 

outra substância psicoativa que determine dependência” (Lei 9.503/97 Art. 306). Praticar o crime 

acima citado acarreta em: 

A) Detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor. 
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B) Detenção, de seis meses a dois anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou 

a habilitação para dirigir veículo automotor. 

C) Reclusão, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor. 

D) Reclusão, de seis meses a dois anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor. 

 

32. Considere (V) se a alternativa for verdadeira ou (F) se for falsa. O Anexo I da Lei 9.503/97 

(CTB) define que:  

( ) Calçada – parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à 

circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de 

mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. 

( ) Caminhão-trator – veículo automotor destinado a ser tracionado ou arrastado por outro. 

( ) Caminhonete – veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até três 

mil quinhentos e trinta e seis quilogramas. 

( ) Camioneta – veículo misto destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até 

três mil e quinhentos quilogramas.  

( ) Canteiro Central – obstáculo físico construído para juntar duas pistas de rolamento, 

eventualmente substituído por marcas viárias (canteiro fictício). 

A alternativa que contém corretamente a resposta é: 

A) F, V, V, V. 

B) V, F, V, V. 

C) V, F, F, F. 

D) V, V, F, V. 

 

33. De acordo com a suspensão dos veículos, responda: 

I. A suspensão protege o veículo e a carga contra golpes em função da regularidade do terreno, 

também propicia maior conforto ao motorista e aumenta a vida útil do veículo.  

II. A suspensão jamais poderá ser adaptada de acordo com o trabalho que o veículo irá 

desempenhar. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a II está correta. 

C) Todas estão corretas. 

D) Todas estão incorretas. 
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34. Quais são as principais razões de perda de eficiência dos freios nos veículos e como inspecionar. 

Assinale abaixo a opção que responde corretamente. 

A) Nível de fluido alto: é só observar o nível do reservatório. 

B) Vazamento de fluido: observe a existência de manchas no piso sob o veículo. 

C) Disco e pastilhas novos: verifique com profissional habilitado. 

D) Lonas em bom estado de conservação: verifique com profissional habilitado. 

 

35. Considerando as ações de primeiros socorros, responda. 

I. Em caso de acidente de trânsito e havendo óleo e obstáculos na pista, os fragmentos dos veículos 

acidentados jamais deverão ser removidos da pista onde há trânsito de veículos e, se possível, jogar 

terra ou areia sobre o óleo derramado. Normalmente, isso é feito depois pelas equipes de socorro, 

por isso, mesmo havendo segurança não os remova. 

II. Encerrado o atendimento e não havendo equipes especializadas no local, não será necessário 

retirar da pista a sinalização de advertência do acidente e outros objetos que possam representar 

riscos ao trânsito de veículos. 

III. Todas as pessoas reagem de forma igual, e é claro que é muito difícil ter atitudes racionais e 

coerentes na situação: o susto, as perdas materiais, a raiva pelo ocorrido, o pânico no caso de 

vítimas, etc. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a II está correta. 

C) Apenas a I e a III estão corretas. 

D) Todas estão incorretas. 

 

36. As marcas viárias que separam pistas (fluxos de sentidos contrários), que proíbem ao condutor a 

realização de ultrapassagem de outro veículo em movimento são: 

A) Brancas contínuas. 

B) Brancas seccionadas. 

C) Amarelas contínuas. 

D) Amarelas seccionadas. 
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37. Sobre a manobra de ultrapassagem, considere as opções abaixo: 

I. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja 

parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo 

com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. 

II. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, 

nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e 

viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a 

ultrapassagem. 

III. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. 

IV. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem 

perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando 

sua posição, sua direção e sua velocidade. 

V. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá 

indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de 

direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. 

Assinale, segundo a Lei 9.503/97 (CTB), as opções citadas acima que você considera corretas: 

A) I, II, III, IV, V. 

B) I, III, IV, V. 

C) I, IV, V. 

D) I, IV. 

 

38. Segundo o a Lei 9.503/97, Art. 29, o condutor que pretenda ultrapassar outro veículo em 

movimento, deverá: 

A) Acionar a buzina para forçar a saída do veículo que estiver à sua frente para o lado direito e fazer 

a ultrapassagem rapidamente para não atrapalhar os demais veículos. 

B) Acender ou piscar os faróis altos de seu veículo para chamar a atenção dos outros condutores, 

podendo ser o que vem em sentido contrário, mas preferencialmente chamar a atenção do condutor 

do veículo a ser ultrapassado. 

C) Certificar-se de que dispõe de espaço suficiente e que haja visibilidade suficiente que permita ao 

condutor fazê-la com segurança. 

D) Certificar-se de que dispõe de espaço suficiente, aumentar bastante a sua velocidade, acender ou 

piscar os faróis altos de seu veículo para chamar a atenção dos outros condutores, ou acionar a 

buzina com toques breves para forçar a saída do veículo que estiver à sua frente para o lado direito e 

ultrapassar pela esquerda. 
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39. Segundo o a Lei 9.503/97, Art. 167, que trata sobre a infração de não usar o cinto de segurança: 

A) É infração de trânsito se o condutor não estiver o utilizando; entretanto o CTB nada determina 

sobre o uso pelo passageiro. 

B) É infração de trânsito se o condutor não estiver o utilizando; entretanto é previsto pelo CTB que 

a não utilização do cinto pelo passageiro é de responsabilidade do condutor. 

C) É infração de trânsito se o condutor não estiver o utilizando; entretanto o CTB permite que o 

passageiro, se habilitado, faça sua escolha quanto ao uso, desde que se responsabilize pela infração 

e pelos pontos decorrentes desta em sua CNH. 

D) É infração de trânsito se o condutor não estiver o utilizando; entretanto o CTB não determina 

infração pela falta do cinto de segurança ao passageiro, mas determina que em caso de acidentes de 

trânsito com vítimas seja facultativo o pagamento do seguro por danos pessoais ao passageiro. 

 

40. Você imobilizou o veículo da Administração Pública Municipal em determinado local para 

atender a uma demanda. Esta ação é caracterizada como estacionamento. Segundo o Anexo I da Lei 

9.503/97 (CTB), por estacionamento entende-se: 

I. A imobilização do veículo no local durante o tempo necessário para embarque ou desembarque de 

passageiro. 

II. A imobilização do veículo durante o tempo necessário para embarque ou desembarque de 

passageiro, carga ou descarga de produtos/mercadorias. 

III. Uma parada obrigatória sinalizada por placa de regulamentação “PARE” (R-1), por tempo 

necessário para visualizar a presença de veículos trafegando na via preferencial e dar-lhes 

preferência de passagem.  

IV. Manter o veículo imobilizado antes da faixa de retenção enquanto você aguarda a permissão de 

passagem pela luz verde do semáforo. 

V. Manter o veículo imobilizado no mesmo local por tempo superior ao necessário para embarque 

ou desembarque de pessoas. 

Está(ão) totalmente verdadeira(s) a(s) opção(ões): 

A) I, II, III, IV. 

B) I, III, V. 

C) II, V. 

D) V. 

 


