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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 01 
 Preencha as lacunas e assinale a alternativa 

correta. 
 Para os efeitos do CTB, Código de Trânsito 

Brasileiro, são consideradas vias terrestres as 
________________ abertas à circulação pública e as 
vias internas pertencentes aos ________________ 
constituídos por unidades autônomas. 

(A) praias / condomínios 
(B) ruas / supermercados 
(C) avenidas / condomínios 
(D) praias / logradouros 
(E) vias de trânsito rápido / hospitais 
 
QUESTÃO 02 
 As polícias Militares dos Estados e do Distrito 

Federal fazem parte do rol de órgãos e entidades 
executivos que compõem o Sistema Nacional de 
Trânsito.  

 Acerca da afirmativa acima, assinale a alternativa  
correta. 

(A) A afirmativa está incorreta. Somente o DENATRAN e o 
CONTRAN fazem parte do Sistema Nacional de 
Trânsito.  

(B)  A afirmativa está parcialmente correta. Tais 
corporações fazem parte do rol de entes normativos. 

(C) A afirmativa está incorreta. Não existe Sistema 
Nacional de Trânsito. 

(D) A afirmativa está correta. Dentre outros, também fazem 
parte do rol de órgãos e entidades executivos a Polícia 
Rodoviária Federal. 

(E) A afirmativa está incorreta. O Sistema Nacional de 
Trânsito só atua no Distrito Federal.  

 
QUESTÃO 03 
 O trânsito de veículos sobre passeio, calçada e nos  

acostamentos 
(A) é terminantemente proibido. 
(B) é permitido em qualquer ocasião. 
(C) somente é permitido para ciclos. 
(D) depende de legislação municipal. 
(E) só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos 

imóveis ou áreas especiais de estacionamento. 
 
QUESTÃO 04 
 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 

(A) fazendo uso da buzina. 
(B) realizando a manobra cuidadosamente. 
(C) fazendo gesto convencional de braço. 
(D) somente poderá utilizar a luz indicadora de direção do 

veículo. 
(E) deverá parar o veículo e, após a passagem dos demais, 

realizar a manobra sem sinalizar. 
 
QUESTÃO 05 
 Onde não existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima permitida para os microônibus 
que trafegam nas rodovias será de 

(A) 80 Km/h. 
(B) 90 Km/h. 
(C) 110 Km/h. 
(D) 100 Km/h. 
(E) 85 Km/h. 

QUESTÃO 06 
 As informações sobre chassi, o monobloco, os 

agregados e as características originais do veículo  
deverão ser prestadas ao 

(A) DENATRAN 
(B) CONTRAN 
(C) CETRAN 
(D) RENACH 
(E) RENAVAM 
 
QUESTÃO 07 
 Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.   
 No mínimo, deve ser habilitado na categoria ____ o  

condutor de veículo motorizado utilizado no 
transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 
oito lugares, excluído o do motorista. 

(A) A 
(B) B 
(C) C 
(D) D 
(E) E 
 
QUESTÃO 08 
 Deixar, o condutor envolvido em acidente com 

vítima, de prestar ou providenciar socorro à vítima , 
podendo fazê-lo, é uma infração 

(A) Grave – multa. 
(B) Gravíssima – multa. 
(C) Gravíssima – multa x 3. 
(D) Gravíssima – multa x 5. 
(E) Grave – multa x 3. 
 
QUESTÃO 09 
 Transitar com velocidade superior à máxima 

permitida em mais de 50% é uma infração 
gravíssima que gera multa (x 3), suspensão 
imediata do direito de dirigir e apreensão 

(A) do documento CRV. 
(B) do documento CRLV. 
(C) do documento de identidade. 
(D) do documento CPF. 
(E) do documento de habilitação.    
 
QUESTÃO 10 
 A cada infração cometida são computados os 

seguintes números de pontos: 
(A) Gravíssima – sete pontos. 
(B) Grave – sete pontos. 
(C) Média – cinco pontos. 
(D) Leve – dois pontos. 
(E) Leve – um ponto. 
 
QUESTÃO 11 
 As vias rurais classificam-se em 
(A) arteriais e rodovias. 
(B) estradas e rodovias. 
(C) estradas e vias de trânsito rápido. 
(D) rodovias e vias de trânsito rápido. 
(E) coletoras e arteriais. 
 
QUESTÃO 12 
 Os condutores de motocicletas, motonetas e 

ciclomotores só poderão circular nas vias 
(A) arteriais e coletoras. 
(B) utilizando capacete de segurança para ambos e com 

viseira ou óculos protetor somente para o condutor. 
(C) utilizando capacete de segurança, com viseira ou 

óculos protetores. 
(D) de trânsito rápido. 
(E) com faixas exclusivas. 
 



 CARGO: MOTORISTA I 

 

- 4 - 

QUESTÃO 13 
 Passagem de um veículo de uma faixa demarcada 

para outra – este é o conceito de 
(A) ultrapassagem. 
(B) passagem de nível. 
(C) transposição de faixa. 
(D) passagem por outro veículo. 
(E) trânsito. 
 
QUESTÃO 14 
 Tem como finalidade identificar as vias e os locai s 

de interesse, bem como orientar condutores de 
veículos quanto aos percursos, os destinos, as 
distâncias e os serviços auxiliares, podendo 
também ter como função a educação do usuário. 
Assinale a alternativa que identifica o tipo corret o 
de sinalização descrita acima. 

(A) Sinalização de advertência. 
(B) Sinalização de indicação. 
(C) Sinalização de regulamentação. 
(D) Sinalização horizontal. 
(E) Sinalização semafórica. 
 
QUESTÃO 15 
 Segundo o Manual de Direção Defensiva do 

DENATRAN (2005), podemos dizer que  Direção 
Defensiva é o mesmo que 

(A) direção segura. 
(B) direção ofensiva. 
(C) direção paliativa. 
(D) direção assertiva. 
(E) direção demonstrativa. 
 
QUESTÃO 16 
 Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Os pneus deverão ter sulco de no mínimo 5 milímetros. 
(B) Para calibrar os pneus, o usuário do veículo deve 

observar as recomendações do fabricante do veículo. 
(C) Bolhas ou cortes nos pneus podem causar estouro ou 

uma rápida perda de pressão. 
(D) Não é recomendável a utilização de pneus com 

dimensões diferentes das recomendadas pelo 
fabricante. 

(E) Os pneus têm três funções importantes: impulsionar, 
frear e manter a dirigibilidade do veículo. 

 
QUESTÃO 17 
 É recomendável tanto para o condutor quanto para 

o passageiro de motocicletas 
(A) circular entre faixas de tráfego. 
(B) trafegar com o sistema de iluminação desligado durante 

o dia. 
(C) que movimente o corpo para o lado contrário no 

momento da curva. 
(D) utilizar roupas claras. 
(E) transportar menor de 07 anos sentado no tanque da 

motocicleta. 
 
QUESTÃO 18 
 Nos casos de acidente de trânsito com vítima, ao 

prestar socorro, a primeira atitude a ser tomada é 
(A) imobilização da vítima. 
(B) manter a calma. 
(C) manter o tráfego fluindo. 
(D) retirar a vítima do veículo. 
(E) fazer contato com a vítima. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 
 Ao fazer contato com uma vítima de acidente de 

trânsito, aquele que presta os primeiros socorros 
deve 

(A) não conversar com a vítima. 
(B) dizer a ela quais são os seus ferimentos e se está 

sangrando muito ou com algum tipo de fratura. 
(C) informar a vítima o que está fazendo para ajudá-la. 
(D) não deve chegar próxima a vítima. 
(E) tapar os olhos da vítima para que não veja os 

ferimentos. 
 
QUESTÃO 20 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 

não se deve fazer com uma vítima de acidente.  
(A) Não movimente. 
(B) Não Faça torniquete. 
(C) Não dê alimento para comer. 
(D) Não dê nada para beber. 
(E) Não deixe a vítima/motociclista com o capacete. 
 
QUESTÃO 21 
 Mesmo com toda urgência de atender a um acidente 

de trânsito, os atendentes/socorristas fazem 
algumas perguntas no momento do chamado pelo 
telefone. Dentre as alternativas abaixo, assinale o  
assunto desnecessário ao atendimento. 

(A) Gravidade aparente do acidente. 
(B) Nome da rua e número próximo. 
(C) Pessoas presas na ferragem. 
(D) Tipo de roupa que a vítima está usando. 
(E) Vazamento de combustível ou produtos químicos. 
 
QUESTÃO 22 
 Preencha as lacunas e assinale a alternativa 

correta.  
 Segundo as Diretrizes da Política Nacional de 

Trânsito, é fundamental que durante a capacitação 
de condutores seja trabalhado um comportamento 
seguro no trânsito, atendendo a preservação da 
vida, da saúde e do _______________. 

(A) bem material 
(B) bem patrimonial 
(C) tráfego seguro 
(D) trânsito livre de pedestres 
(E) meio ambiente 
 
QUESTÃO 23 
 A poluição do ar nas cidades é hoje uma das mais 

graves ameaças à nossa qualidade de vida. Os 
principais causadores da poluição do ar são 

(A) indústrias de cerâmica. 
(B) veículos automotores. 
(C) usinas hidrelétricas. 
(D) veículos de propulsão elétrica. 
(E) usinas de açúcar. 
 
QUESTÃO 24 
 Grande parte dos problemas de relacionamento 

humano no trânsito ocorre devido a uma série de 
fatores. Dentre os fatores citados abaixo, assinale  
aquele que NÃO é um fator considerado problema. 

(A) Supervalorização da máquina. 
(B) Inversão de valores. 
(C) Preocupação com o descumprimento de normas e 

regulamentos. 
(D) Egoísmo. 
(E) Descaso a normas e regulamentos.  
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QUESTÃO 25 
 Para que possa considerar-se um condutor 

educado e que pratica comportamentos humanos 
no trânsito, mostrando que é uma pessoa 
socializada, capaz de conviver harmonicamente na 
sociedade e no trânsito, você NÃO deve 

(A) observar apenas o interesse próprio. 
(B) fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. 
(C) proceder com civilidade, procurando dirigir 

corretamente. 
(D) cultivar comportamentos de bondade, tolerância e 

solidariedade. 
(E) ser compreensivo com os erros dos outros. 
 
QUESTÃO 26 
 Quando se atravessa algum local encharcado ou 

com poças de água, utilizando um veículo com freio 
a lona, pode ocorrer a perda de eficiência 
momentânea do sistema de freios. Observada tal 
condição o condutor deve 

(A) pisar bruscamente no freio para voltar a normalidade. 
(B) reduzir a velocidade até que o sistema volte a 

normalidade. 
(C) pisar no pedal de freio algumas vezes já basta. 
(D) reduzir a velocidade e pisar no pedal de freio algumas 

vezes para voltar a normalidade é um opção indicada. 
(E) estacionar o veículo até que o sistema de freios volte 

ao normal. 
 
QUESTÃO 27 
 Assinale a alternativa que indica corretamente as 

fases ( em ordem ) de um motor quatro tempos – 
Ciclo de Otto. 

(A) Admissão, combustão, exaustão e compressão. 
(B) Admissão, compressão, combustão e exaustão. 
(C) Compressão, combustão, exaustão e admissão. 
(D) Admissão, combustão, compressão e exaustão. 
(E) Exaustão, compressão, admissão e combustão.  
 
QUESTÃO 28 
 Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. 
 A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a 

consciência dos princípios morais são primados 
maiores que devem nortear o funcionário público, 
seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele.  
Quando presta atendimento ao usuário do serviço, 
seus atos, comportamentos e atitudes serão 
direcionados para a preservação da honra e da 
tradição dos serviços ________________. 

(A) públicos 
(B) de interesses pessoais 
(C) somente dos interesses da instituição que representa 
(D) privados 
(E) regionais 
 
QUESTÃO 29 
 É dever de todo trabalhador que lida com o 

atendimento ao público 
(A) desconsiderar princípios éticos. 
(B) não tratar o usuário do serviço com cortesia. 
(C) tratar cuidadosamente os usuários do serviço, 

aperfeiçoando o processo de comunicação e contato 
com o público. 

(D) ser rude com aqueles que também o são. 
(E) responder à altura a eventuais ofensas e provocações. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 
 O Sistema Nacional de Trânsito é subordinado ao 

Ministério 
(A) da Defesa. 
(B) do Meio Ambiente. 
(C) da Saúde. 
(D) da Educação. 
(E) das Cidades. 
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