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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. Segundo o Art. 1º, § 1º da Lei 9.503/97 (CTB), trânsito é “a utilização das vias por pessoas, 

veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, 

estacionamento e operação de carga ou descarga”. Nesse sentido, o trânsito é feito pelas pessoas, 

sendo o próprio elemento humano o mais importante no trânsito. Tendo em vista esta afirmação, e 

em consonância com o CTB, responda a partir das assertivas abaixo: 

I. O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos. 

II. É dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito adotar medidas 

destinadas a assegurar uma condição de trânsito mais seguro. 

III. Os órgãos e entidades de trânsito deverão dar prioridade em suas ações à defesa da vida, nela 

incluída a preservação da saúde e do meio-ambiente. 

IV. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem por danos 

causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de 
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programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro, ressarcindo 

monetariamente os cidadãos quando destas falhas num valor máximo de 30 salários mínimos. 

Estão corretas: 

A) I e II. 

B) I, III e IV. 

C) I, II e III. 

D) I, II, III e IV. 

 

22. Das assertivas abaixo, assinale: 

I. Acidentes acontecem por acaso, por obra do destino ou por azar. 

II. Acidentes acontecem por cooperação, direção invasiva, imprudência e rapidez, eventualmente 

por acaso. 

III. Os riscos e os perigos a que estamos sujeitos no trânsito estão relacionados somente com os 

veículos, os condutores imperitos e as vias de trânsito. 

A) Somente a I está correta. 

B) Somente a II está correta. 

C) Somente a III está correta. 

D) Nenhuma está correta. 

 

23. A seguir, destacam-se alguns procedimentos de socorro no trânsito. De acordo com as assertivas 

abaixo, assinale: 

I. São quatro os procedimentos que podem agravar a situação das vítimas: movimentar uma vítima, 

retirar capacetes de motociclistas, aplicar torniquetes para estancar hemorragias e dar alguma coisa 

para a vítima tomar (ABRAMET, 2005). 

II. Avaliação da vítima aborda procedimentos para avaliar rapidamente o acidentado: liberar as vias 

aéreas, verificar a respiração, verificar circulação e avaliar nível de consciência. 

A) Somente a I está correta. 

B) Somente a II está correta. 

C) Ambas estão corretas. 

D) Nenhuma está correta. 

 

 

 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Romelândia - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 01/2018 

9 

Prova Operador de Máquinas 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

24. Acerca dos conhecimentos que você tem sobre primeiros socorros, especialmente sobre parada 

cardíaca e parada respiratória, assinale a correta que corresponde aos itens abaixo. 

I. Parada cardíaca é a interrupção dos movimentos respiratórios, proveniente de uma obstrução, 

acidentes com gases venosos, distúrbios no sistema respiratório, corpos estranhos, afogamento, etc. 

II. São sinais da parada respiratória: perda imediata da consciência, ausência de pulsos, ausência 

dos sons cardíacos audíveis, ausência de ruídos respiratórios ou movimentos de ar pelo nariz ou 

boca, dilatação das pupilas, palidez e cianose. 

A) Somente a I está correta. 

B) Somente a II está correta. 

C) I e II estão corretas. 

D) Nenhuma está correta. 

 

25. De acordo com os sistemas do veículo, assinale (V) para as assertivas verdadeiras e (F) para as 

assertivas falsas.  

(   ) Chassi: peça principal do carro. 

(   ) Motor: dividido em sistema de alimentação, ignição e lubrificação responsável por transformar 

energia térmica (queima do combustível) em energia mecânica (movimento do carro). 

(   ) Transmissão: responsável por transmitir a força do motor até as rodas (Embreagem, caixa de 

marchas, cardam…). 

(    ) Direção: transmite os comandos do condutor ao veículo. 

(    ) Freios: dividido em 3 sistemas, freio de serviço (pedal do carro), freio de estacionamento (freio 

de “mão”) e freio motor (redução de marchas do veículo). 

(   ) Sistema Elétrico: tem a função de gerar/armazenar/distribuir energia para todas as funções do 

carro. 

(   ) Sistema de Distribuição: distribui mistura (ar + combustível) para o motor e elimina os gases 

produzidos pela queima do combustível. 

(    ) Sistema de Arrefecimento: reduz o calor produzido em excesso pelo motor através de água ou 

ar (carros mais antigos e motos). 

(    ) Sistema de Rodagem: dividido em rodas e pneus. 

(    ) Carroceria: dividida em motor, local de passageiros e carga (porta-mala). 

A sequência correta é.  

A) V, V, V, V, V, V, V, V, V, V. 

B) V, V, V, V, V, V, V, V, F, V. 

C) V, V, V, V, F, V, V, V, F, V. 
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D) F, V, V, V, V, F, V, F, V, V. 

 

26. De acordo com a Lei 9.503/97 (CTB), Art. 194, transitar em marcha ré é: 

A) Proibido, em todas as situações. 

B) Proibido, com exceção quando for para fazer pequenas manobras. 

C) Permitido, somente quando o condutor percebeu que entrou na contramão em via de mão única. 

D) Permitido, somente para sair de situações de congestionamento, desde que com o pisca-alerta 

ligado. 

 

27. Sobre os instrumentos do painel, assinale a alternativa correta. 

I. O termômetro é o instrumento que indica a temperatura do motor.  

II. O manômetro é o instrumento que indica a pressão do óleo do motor. 

III. O tacógrafo é o instrumento que indica o nível da água do sistema de arrefecimento.  

IV. O amperímetro indica a carga acumulada na bateria. 

V. O voltímetro indica a quantidade de voltas do eixo do motor por minuto (rotações por minuto). 

VI. O velocímetro indica a quilometragem realizada pelo veículo.  

Estão corretas as opções: 

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

B) I, II, IV,V . 

C) I, II, IV. 

D) I, II. 

 

28. Para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados dos equipamentos obrigatórios. 

Alguns estão relacionados abaixo, os quais poderão ser objeto da fiscalização, visando também 

assegurar que os mesmos encontram-se em condições de funcionamento. De acordo com a 

Resolução 14/98 art. 1º II do CONTRAN, assinale a assertiva que correspondente exclusivamente a 

reboques e semirreboques: 

A) Para-choque dianteiro e traseiro e protetores das rodas traseiras. 

B) Lanternas de posição traseiras, de cor vermelha e freios de estacionamento e de serviço, com 

comandos independentes, para veículos com capacidade superior a 750 quilogramas e produzidos a 

partir de 1997. 

C) Lanternas de freio, de cor âmbar ou vermelha e iluminação de placa traseira. 

D) Lanternas indicadoras de direção dianteiras de cor âmbar e traseiras de cor âmbar ou vermelha e 

pneus que ofereçam condições mínimas de segurança. 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Romelândia - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 01/2018 

11 

Prova Operador de Máquinas 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

29. Ao visualizar esta placa de trânsito A-33b significa que haverá: 

 

 

 

A) Trânsito de pedestres. 

B) Passagem sinalizada de pedestres. 

C) Área de passagem de escolares. 

D) Passagem sinalizada de escolares. 

 

30. Frenagem é o fenômeno que ocorre após acionado o mecanismo de freios. Com relação a 

distância de frenagem é correto afirmar que: 

I. A distância de frenagem para evitar um acidente depende unicamente da sorte e da habilidade do 

motorista. 

II. O estado dos pneus não interfere no tempo necessário para frear o veículo. 

III. Pneus bons e bem calibrados não interferem na distância de frenagem. 

IV. As condições da pista não interferem na distância de frenagem. 

V. Para cada tipo de veículo existe uma distância de frenagem. 

VI. As condições do veículo e da via são determinantes para a distância de frenagem. 

Estão corretas:  

A) Todas. 

B) II e III, V. 

C) III, IV, V.       

D) V, VI. 

 

31. Segundo o seu entendimento sobre o uso de bebidas alcoólicas e sua influência na aptidão para 

condução de veículos, julgue em que condições físicas estará um motorista após beber três latas de 

cerveja nacional tradicional.  

A) Estará em perfeitas condições de dirigir, desde que tome um banho frio para tirar o efeito do 

álcool, pois a cerveja nacional é pouco alcoólica. 

B) A cerveja é bebida alcoólica, portanto interfere no comportamento do motorista, cria um falso 

senso de autoconfiança, reduz o campo de visão, altera a audição, a fala e o senso de equilíbrio. 

C) Bebendo cerveja nacional, desde que juntamente com almoço ou jantar, o motorista dirige 

melhor, porque mesmo tendo bebido, o alimento impede que o álcool atue no organismo; por outro 

lado o alimento dá energia ao corpo que se manterá atento. 
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D) A cerveja, por ser diurética, deixará o motorista animado e mais habilidoso a dirigir, o perigo 

maior seria pilotar moto. 

 

32. Aquaplanagem é um fenômeno que ocorre quando uma lâmina de água fica entre o pneu e a 

pista. Se assim for, é possível, ao ocorrer este fenômeno, o pneu não aderir ao pavimento, mas rodar 

sobre a água. Assim, sobre a aquaplanagem, é correto afirmar: 

A) A aquaplanagem não ocorre no Brasil, pois dificilmente neva.  

B) Se desenvolvermos maior velocidade ao veículo, menor será o contato dos pneus com a pista. 

C) Normalmente a aderência do pneu sobre a pista tende a aumentar, desde que o pneu esteja bem 

calibrado, possibilitando a aquaplanagem. 

D) A aderência dos pneus e a estabilidade do veículo dependem somente da potência do motor e da 

experiência do motorista. 

 

33. As marcas viárias que separam faixas de trânsito (fluxos no mesmo sentido), que proíbem ao 

condutor passar/ultrapassar outro veículo em movimento são: 

A) Brancas contínuas. 

B) Brancas seccionadas. 

C) Amarelas contínuas. 

D) Amarelas seccionadas. 

 

34. Segundo a Lei 9.503/97 (CTB), Art. 29, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá 

ser feita pela esquerda. Contudo, o condutor ao realizar a ultrapassagem, mesmo permitida, deve 

fazê-la observando-se a seguinte regra: 

A) Ao efetuar a ultrapassagem, o condutor deverá ligar os faróis altos, ou pelo menos dar sinal de 

luz alta aos veículos que vem em sentido contrário. 

B) Ao efetuar a ultrapassagem, o condutor deverá ter certeza de que dispõe de espaço suficiente e 

visibilidade suficientes. 

C) Após efetuar a ultrapassagem, o condutor deverá retornar o seu veículo para a esquerda da via, 

sinalizando a manobra antecipadamente. 

D) Após efetuar a ultrapassagem, o condutor deverá, como gesto de gratidão pela gentileza, sempre 

buzinar avisando que completou a ultrapassagem. 
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35. Uma vítima de acidente de trânsito apresenta fratura exposta (o osso quebrado tem rompido os 

tecidos moles e saído). As ações que o socorrista deve fazer: 

I. Observar se a vítima está respirando.  

II. Fazer um torniquete para colocar o osso no lugar. 

III. Acalmar a vítima. 

IV. Empurrar o osso para dentro.  

V. Elevar um pouco o membro fraturado. 

VI. Garrotear o membro fraturado.  

VII. Imobilizar o membro fraturado. 

Estão corretas as opções: 

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

B) I, II, III, IV, VI. 

C) I, III, VII. 

D) III, IV, V, VII. 

 

36. Acerca da prevalência da sinalização, prevista na Lei 9.503/97 (CTB), Art. 89, avalie e responda 

a ordem correta. 

I. Normas de circulação. 

II. Semáforo. 

III. Sinalização vertical e horizontal. 

IV. Ordens do agente. 

A ordem correta de prevalência é a disposta em: 

A) I, II, III. IV. 

B) I, II, IV, III. 

C) II, IV, III, I. 

D) IV, II, III, I. 

 

37. Supõe-se uma situação na qual você está em uma pista de rolamento com várias faixas de 

trânsito no mesmo sentido. Nessa situação, as faixas mais à esquerda devem ser usadas para: 

A) Realizar ultrapassagens e para a circulação dos veículos em maior velocidade. 

B) O deslocamento dos veículos de carga lentos e pesados. 

C) O deslocamento dos veículos de passageiros. 

D) Fazer retorno com segurança quando não houver rotatória. 
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38. Segundo a Lei 9.503/97 (CTB), Art. 65, é obrigatório o uso do cinto de segurança: 

A) Para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações 

regulamentadas pelo CONTRAN. 

B) Para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo os que estiverem nos 

assentos traseiros. 

C) Para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo as crianças menores de 

10 (dez) anos, que se estiverem em condições de cuidar de si próprias estão dispensadas de uso do 

cinto de segurança. 

D) Para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo os que estiverem nos 

assentos traseiros, desde que o cinto de segurança seja do tipo pélvico de dois pontos, tendo em 

vista a pouca eficácia deste tipo de cinto. 

 

39. Ao estacionar um veículo em uma esquina você deverá, segundo a Lei 9.503/97 (CTB) Art. 181, 

guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal. Essa distância é de: 

A) no mínimo 3 metros. 

B) no mínimo 4 metros. 

C) no mínimo 5 metros. 

D) no mínimo 10 metros. 

 

40. Segundo a Lei 9.503/97 (CTB), Art. 40, o condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes 

situações: 

I.  Em imobilizações ou situações de emergência. 

II. Ao manter o veículo imobilizado sobre a via para aguardar o passageiro embarcar. 

III. Quando a regulamentação da via assim o determinar. 

IV. Quando sob chuva forte, neblina ou cerração. 

V. Quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga 

ou descarga de mercadorias. 

Estão corretas as opções: 

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

B) I, II, III, IV. 

C) I, III, V. 

D) I, III. 

 

 


