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INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova 

 objetiva. 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

 

ATENÇÃO

1- É proibido folhear o Caderno de Prova antes da 

autorização do fiscal. 

2- Após autorização, verifique se o Caderno de Prova está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está 

correta. Confira também se sua prova corresponde ao 

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer 

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e 

o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso 

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal 

para as devidas providências. 

4- Você deverá transcrever as respostas das questões 

objetivas para a Folha de Respostas, que será o único 

documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira 

responsabilidade do candidato.  

5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na 

Folha de Respostas, a opção que a responda 

corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de 

Resposta:    

7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, 

rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 

destinados às respostas. 

8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 

(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais 

de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda 

que legível.  

9- Você dispõe de 03h30 (três horas e trinta minutos) para 

fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de 

Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. 

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de 

prova após 60(sessenta) minutos de seu início. Caso 

queira levar o caderno de prova, só poderá sair da sala 

após o termino da prova, devendo, obrigatoriamente, 

devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente 

assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da 

FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação 

do Gabarito Preliminar. 

11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair 

juntos, após a conferência de todos os documentos da sala 

e assinatura da ata. 

12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de 

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 

anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, 

pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou 

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 

objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,    

 deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o 

 término da prova e entrega da Folha de Respostas ao 

 fiscal.  

14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em 

imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as 

medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 

envolvidos. 
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO  
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MOTORISTA 3 
 

 

PORTUGUÊS 
 

O texto abaixo é parte da entrevista intitulada 
“Altíssima prioridade”  que foi realizada com o 
epidemiologista Thomas Frieden, chefe do 
departamento de saúde de Nova York, e publicada 
na revista VEJA em 25 de novembro de 2009. 

 VEJA: Existe alguma dúvida sobre os males a que o 
fumante passivo está sujeito? 

 
 FRIEDEN: Nenhuma. Não há nenhuma dúvida de que 

estar exposto ao cigarro alheio mata. O debate sobre 
isso, do ponto de vista científico, acabou. Não existe 
mais. O estudo mais recente do Instituto de Medicina é 
outra prova dos males provocados ao fumante passivo. 
Mostra que a incidência de ataques cardíacos em não 
fumantes é menor nas áreas protegidas do cigarro. Em 
geral, as pessoas falam de câncer, mas não se trata 
apenas dessa doença. O fumante passivo está sujeito a 
ter câncer e problemas pulmonares, cardíacos, baixo 
peso ao nascer. O fumante ativo também sabe dos 
riscos de ter câncer, mas o cigarro mata mais por 
ataque cardíaco, derrame cerebral e doenças 
pulmonares do que por câncer. A discussão sobre isso 
não existe mais, essa é a verdade. 

 
 VEJA: A prioridade de saúde pública nos Estados 

Unidos é o combate ao cigarro? 
 
 FRIEDEN: O tabaco permanece a maior causa evitável 

de morte nos Estados Unidos e no mundo. Sabemos o 
que fazer e não estamos fazendo. Por isso, mais de 5 
milhões de pessoas morrerão por causa do cigarro 
neste ano no mundo. Globalmente, o tabaco mata mais 
do que a aids, a tuberculose e a malária somadas. E o 
número de pessoas que morrem dessas doenças, 
felizmente, está caindo, enquanto o de vítimas do 
cigarro vai dobrar nas próximas décadas se não 
tomarmos uma atitude urgentemente. Então, o tabaco é 
uma altíssima prioridade, mas o CDC é diferente de um 
órgão de saúde de um estado ou uma cidade. Aqui, 
nosso trabalho é apoiar estados e municípios de 
prevenção de doenças. 

 
 VEJA: Os Estados Unidos devem seguir o exemplo de 

Nova York e proibir o cigarro em todos os locais 
públicos, incluindo bares e restaurantes? 

 
 FRIEDEN: Na minha opinião  nenhuma pessoa dever 

ser involuntariamente exposta à fumaça do cigarro, 
incluindo os garçons, é claro. A decisão sobre como e 
quando fazer isso cabe aos governos estaduais e às 
prefeituras. Hoje, apenas metade dos americanos vive 
em lugares amplamente protegidos do cigarro. Só a 
metade. 

 
 VEJA: É mais difícil controlar o cigarro nos Estados 

Unidos do que foi em Nova York? 
 
 FRIEDEN: Há coisas que cinco anos atrás eram muito 

controvertidas, mas hoje já são amplamente aceitas, 
como as restrições ao cigarro. Naquilo que a ciência tem 
evidências inquestionáveis, o CDC pode ser mais claro, 
atuar de modo mais forte. Mas, naquilo que a ciência é 
menos assertiva precisamos ir com mais cuidado. É o 
caso da obesidade, por exemplo, cujas causas são 
múltiplas. 

 
 VEJA: A proibição do cigarro tem de vir acompanhada 

de outras medidas para surtir efeito? 
 

 FRIEDEN: A maneira mais efetiva de lutar contra o 
cigarro requer um conjunto de políticas. Isso inclui 
proibir o cigarro em lugares públicos, aumentar os 
impostos, lançar campanhas publicitárias, oferecer apoio 
médico para quem quer largar o vício etc. Mas, mesmo 
isoladamente, cada uma dessas medidas surte efeito. 

 
 VEJA: O senhor não falou de programas educativos em 

escolas. Eles não funcionam? 
 
 FRIEDEN: Funcionam, mas têm um impacto muito 

pequeno quando se trata de reduzir o número de jovens 
que vão começar a fumar. Ninguém quer acreditar nisso, 
mas é o que a evidência mostra. Não adianta dizer aos 
adolescentes para fazer o que nós mesmos não 
estamos fazendo. O contrário, no entanto, funciona 
fortemente. Em Nova York, quando deflagramos a luta 
contra o cigarro, não fizemos quase nada dirigido ao 
público escolar e, no entanto, o fumo entre adolescentes 
caiu mais rapidamente do que entre adultos. Os 
adolescentes estão expostos às mesmas influências que 
os adultos. 

 (...) 
  
 VEJA: Qual é o maior desafio de saúde pública dos EUA 

para o século XXI?  
 
 FRIEDEN: Criar um estilo de vida que promova a saúde. 

Hoje, temos políticas públicas que acabam fazendo com 
que dois de cada três americanos estejam com 
sobrepeso ou obesos e um quinto seja fumante. Temos 
de estruturar nossa sociedade, nossa maneira de viver, 
de modo a promover a saúde, e não a doença. 
Precisamos garantir que, se um americano seguir a 
onda do seu tempo, ele não acabará sendo um fumante, 
um sujeito obeso, incapacitado, doente ou morrendo 
cedo. Portanto, o desafio para este século são as 
doenças não contagiosas. 

 
 VEJA: E para o mundo? 
 
 FRIEDEN: Em todos os lugares, à exceção hoje da 

África Subsaariana, as maiores causas de morte são as 
doenças não contagiosas. É um desafio global, e 
mesmo essa parte da África não está muito longe dessa 
realidade. 

 
 VEJA: Em cinqüenta anos, a humanidade será mais ou 

menos saudável do que hoje? 
 
 FRIEDEN: Sou otimista e acho que estará muito mais 

saudável. Até 2060, teremos controlado globalmente as 
doenças contagiosas que ainda nos ameaçam e feito 
um progresso significativo na prevenção de doenças 
não contagiosas. Acho que será possível reduzir 
drasticamente o número de fumantes, que teremos 
comidas saborosas e menos calóricas, e estaremos 
fazendo mais exercícios físicos. Otimisticamente, acho 
que estaremos vivendo mais tempo, com menos riscos 
de ter câncer, e quem sabe tenhamos até moderado o 
consumo de álcool. Se conseguirmos reduzir as 
desigualdades de saúde pelo mundo, menos gente 
morrerá jovem e de causas evitáveis. 

 
 VEJA: Os americanos são o povo mais rico do mundo, 

têm as melhores escolas de medicina e a mais 
avançada tecnologia aplicada à medicina. Por que não 
são o povo mais saudável do mundo? 

 
 FRIEDEN: Porque temos desigualdades devastadoras 

na sociedade americana. Somos ainda uma sociedade 
muito desigual, e talvez nosso senso de solidariedade 
não tenha se desenvolvido o bastante. 
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 Questão 01 
 A partir da leitura do texto, assinale a alternativ a 

correta. 
(A) Mesmo sabendo dos malefícios do cigarro, os cientistas 

ainda questionam os resultados das pesquisas. 
(B) Em todo o mundo, a aids mata mais do que o cigarro. 
(C) Os Estados Unidos, embora uma sociedade com vastos 

recursos financeiros, ainda têm sérios problemas com a 
saúde de sua população. 

(D) De acordo com o entrevistado, o uso do cigarro entre 
adolescentes cai à medida que se fazem programas 
educativos nas escolas. 

(E) A proibição do uso dos cigarros em espaços públicos é 
de responsabilidade dos pais e da escola. 

 
Questão 02 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 

conteúdo da entrevista. 
(A) O texto é publicitário, pois tem por objetivo conquistar as 

pessoas para consumirem certo produto ou uma marca. 
(B) O título do texto se justifica por ser o tabaco o maior 

causador de mortes nos Estados Unidos, portanto 
requer prioridade. 

(C) O epidemiologista cita dados de outros profissionais 
para enfatizar os males que o cigarro causa na 
população. 

(D) Em quase todos os países do mundo as doenças não 
contagiosas são as maiores causas de morte. 

(E) O entrevistado acredita que no futuro teremos uma 
qualidade devida melhor. 

 
Questão 03 
 Assinale a alternativa em que a divisão silábica 

apresenta correta. 
(A) mo –rren – do. 
(B) ex – ce – ção. 
(C) ten – há. 
(D) a – sser – ti – va. 
(E) im – pa – cto. 
 
Questão 04 
 Após observar as palavras acentuadas no trecho 

abaixo, assinale a alternativa que explica 
corretamente o uso da acentuação gráfica de acordo 
com as regras gramaticais da norma culta 

 
 “O tabaco permanece a maior causa evitável de 

morte nos Estados Unidos e no mundo. Sabemos o 
que fazer e não estamos fazendo. Por isso, mais de 
5 milhões de pessoas morrerão por causa do cigarro 
neste ano no mundo. Globalmente, o tabaco mata 
mais do que a aids, a tuberculose e a malária 
somadas. E o número de pessoas que morrem 
dessas doenças, felizmente, está caindo, enquanto o  
de vítimas do cigarro vai dobrar nas próximas 
décadas se não tomarmos uma atitude 
urgentemente. Então, o tabaco é uma altíssima 
prioridade, mas o CDC é diferente de um órgão de 
saúde de um estado ou uma cidade. Aqui, nosso 
trabalho é apoiar estados e municípios de prevenção  
de doenças.” 

(A) A palavra “está” foi acentuada porque é um monossílabo 
tônico terminado em “a”. 

(B) “evitável “é uma oxítona terminada em “l”, por isso deve 
ser acentuada; 

(C) A palavra “órgão” deve ser acentuada porque é uma 
paroxítona terminada em “ão”. 

(D) “vítimas” e “municípios” são acentuadas porque são 
proparoxítonas, e segundo a regra, todas elas devem 
ser acentuadas. 

(E) “saúde” e “malária” são palavras paroxítonas cujos 
acentos gráficos se justificam, respectivamente, por 
terminarem em “e” ,  e ditongo crescente. 

 

Questão 05 
 Dos períodos abaixo, assinale a alternativa em que 

aparece(m) palavra(s) usada(s) no sentido 
conotativo. 

(A) “A maneira mais efetiva de lutar contra o cigarro requer 
um conjunto de políticas.” 

(B) “O tabaco permanece a maior causa evitável de morte 
nos Estados Unidos e no mundo”. 

(C) “Os americanos são o povo mais rico do mundo, têm as 
melhores escolas de medicina e a mais avançada 
tecnologia aplicada à medicina”. 

(D) “É o caso da obesidade, por exemplo, cujas causas são 
múltiplas”. 

(E) “O senhor não falou de programas educativos em 
escolas. Eles não funcionam?”. 

 
Questão 06 
 Assinale a alternativa correta quanto ao uso da 

concordância. 
(A) “Os Estados Unidos devem seguir o exemplo de Nova 

York...”. O verbo foi usado no plural para concordar com 
o sujeito que veio precedido de artigo definido usado no 
plural. 

(B) “Hoje, apenas metade dos americanos vive em lugares 
amplamente protegidos do cigarro”. Nesse caso, o verbo 
deveria estar no plural, pois coletivos partitivos seguidos 
de nome no plural deixam o verbo obrigatoriamente no 
plural. 

(C) “Mostra que a incidência de ataques cardíacos em não 
fumantes é menor nas áreas protegidas do cigarro.” O 
uso do verbo “mostrar” no singular está incorreto, 
porque o mesmo deveria estar no plural para concordar 
com “ataques cardíacos”. 

(D) “Somos ainda uma sociedade muito desigual, e talvez 
nosso senso de solidariedade não tenha se 
desenvolvido o bastante.”. A palavra “bastante” deveria 
estar no plural, pois indica quantidade. 

(E) “Se conseguirmos reduzir as desigualdades de saúde 
pelo mundo, menos gente morrerá jovem e de causas 
evitáveis”. O verbo “morrer” usado no singular está 
incorreto, pois o substantivo “gente” indica mais de uma 
pessoa 

 
 

Uma droga brutal 
 

 “... O crack é uma droga especialmente perigosa. 
Provoca acelerada degradação física e mental e causa 
dependência rapidamente. Com o uso regular, vem a 
paranoia, a sensação de estar sob constante ameaça. 
A reação a esse quadro é violenta. O crack brutaliza. 
Põe em risco quem se vicia e, frequentemente, as 
pessoas que estão à sua volta. Por isso, as famílias 
que enfrentam esse drama sofrem agudamente com a 
precariedade da rede pública de atendimento, onde é 
difícil conseguir vaga para internação e são raras as 
unidades ambulatoriais preparadas para lidar com 
viciados nessa droga...” 
                                    (Revista Veja, 4 de novembro 2009, pág. 66- 

Ronaldo Soares e Sílvia Rogar) 
 
Questão 07 
 Ao lermos o texto, percebemos a preocupação com 

uma das mais perigosas drogas que é 
(A) a maconha. 
(B) a cocaína. 
(C) o crack. 
(D) o LSD. 
(E) o êxtase. 
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Questão 08 
 O uso do crack entre outras degradações causa 
(A) dependência lenta e gradual. 
(B) dependência rápida e intensa. 
(C) dependência familiar. 
(D) dependência social. 
(E) dependência salarial. 
 
Questão 09 
 O texto salienta que há dificuldades para tratar o 

usuário de crack por que 
(A) não existe tratamento na rede pública. 
(B) o usuário rejeita o tratamento para dependentes. 
(C) a família não procura tratamento para o usuário. 
(D) são raras as unidades de tratamento na rede pública. 
(E) o usuário consegue curar-se sem tratamento especial. 
 
Questão 10 
 O usuário de crack se torna violento, por isso põe 

em risco 
(A) a família. 
(B) a sociedade em geral. 
(C) os amigos. 
(D) a rua onde mora. 
(E) o local de trabalho.  
 

CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
Questão 11 
 O Brasil é um dos maiores produtores de etanol do 

mundo. Aqui, este combustível é feito 
principalmente a partir do(a) 

(A) cana de açúcar 
(B) arroz 
(C) mamona 
(D) feijão 
(E) soja 
 
Questão 12 
 O cargo de presidente da República, chefe do 

governo da União e do Estado brasileiro, pertence 
ao poder 

(A) Legislativo. 
(B) Judiciário. 
(C) Executivo. 
(D) Moderador. 
(E) Teocrático. 
 
Questão 13 
 Quando um único indivíduo ou instituição tem 

domínio completo do mercado de um determinado 
bem ou serviço, configura-se 

(A) cartel. 
(B) monopólio. 
(C) concorrência. 
(D) oligarquia. 
(E) privatização. 
 
Questão 14 
 Por Estado laico entende-se 
(A) aquele que adota uma religião oficial. 
(B) aquele que não interfere na economia. 
(C) aquele que oferece uma educação religiosa gratuita. 
(D) aquele que não possui uma religião oficial, mantendo-

se neutro no que se refere aos temas religiosos. 
(E) aquele que proíbe a liberdade de expressão. 
 
Questão 15 
 Fazem parte da região sul do Brasil os estados 
(A) Paraná, São Paulo e Santa Catarina. 
(B) Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. 
(C) Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

(D) Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. 
(E) São Paulo, Mato Grosso e Bahia. 
 
Questão 16 
 A República Socialista de Cuba é governada por 
(A) Hugo Chaves. 
(B) Raul Castro. 
(C) Ernesto Che Guevara. 
(D) Álvaro Uribe. 
(E) Manoel Zelaya. 
 
Questão 17 
 Recentemente o governo federal deu início às obras 

de transposição das águas do rio 
(A) Amazonas. 
(B) Paranapanema. 
(C) Solimões. 
(D) Madeira. 
(E) São Francisco. 
 
Questão 18 
 O Parque Nacional do Iguaçu, que recebeu da 

UNESCO o título de Patrimônio Natural da 
Humanidade, está localizado no 

(A) norte brasileiro 
(B) nordeste brasileiro  
(C) centro-oeste brasileiro 
(D) sudeste brasileiro 
(E) sul brasileiro 

 
Questão 19 
 Ultimamente, muito se tem falado sobre CPI no 

Brasil. É CPI no Senado Federal, No Congresso 
Nacional e até CPI mista. Mas, o que é CPI? 

(A) Comissão Permanente de Inquérito. 
(B) Comissão Parlamentar de Inquérito. 
(C) Comissão Processual de Inquérito. 
(D) Comissão Policial de Inquérito. 
(E) Comissão Pró-abertura de Inquérito. 
 
Questão 20 
 O Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, é 

uma festa popular realizada anualmente em junho, 
com apresentação a céu aberto, onde competem 
duas agremiações, são elas 

(A) Boi Garantido e Boi Amoroso. 
(B) Boi Garantido e Boi Caprichoso. 
(C) Boi Caprichoso e Boi Bumba. 
(D) Boi Caprichoso e Boi Amoroso. 
(E) Boi Bumba e Boi Amoroso. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão 21 
 Segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Crianças 

ate quantos anos devem obrigatoriamente usar o 
dispositivo de retenção denominado “ bebe 
conforto ou conversível”? 

(A) 01 ( um ) ano. 
(B) 07 ( sete ) anos. 
(C) 04 ( quatro ) anos. 
(D) 02 ( dois ) anos. 
(E) 05 ( cinco ) anos. 
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Questão 22 
 Segundo o Código de Trânsito Brasileiro menores 

de quantos anos devem ser transportados nos 
bancos traseiros? 

(A) 07 (sete) anos. 
(B) 10 (dez ) anos. 
(C) 05 (cinco ) anos. 
(D) 02 (dois) anos. 
(E) 04 (quatro) anos. 
 
Questão 23 
 O que é Trânsito? 
(A) É a utilização das vias por pessoas apenas. 
(B) É a aglomeração apenas de  veículos em determinado 

local sem sinalização. 
(C) É a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, 

isolados ou em grupo. 
(D) É a aglomeração apenas de pedestres e ciclistas. 
(E) É a utilização das calçadas e passeios somente por 

pedestres. 
 
Questão 24 
 Qual o órgão máximo normativo e consultivo do 

Sistema Nacional de Trânsito? 
(A) CIRETRAN 
(B) DENATRAN 
(C) DETRAN 
(D) CONTRAN 
(E) CETRAN 
 
Questão 25 
 Ter seu veículo imobilizado na via por falta de 

combustível é uma infração de natureza média, com 
o valor de R$ 85,15 e terá ainda como medida 
administrativa. 

(A) Suspensão da CNH. 
(B) Apreensão do veículo. 
(C) Remoção do condutor. 
(D) Retenção do veículo. 
(E) Remoção do veículo. 
 
Questão 26 
 Dirigir veículo com a Carteira Nacional de 

habilitação ou permissão para dirigir de categoria 
diferente da do veículo que esteja conduzindo é 
uma infração de natureza 

(A) gravíssima. 
(B) grave com agravante. 
(C)  grave. 
(D) média. 
(E) leve. 
 
Questão 27 
 Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de  

segurança é uma infração de natureza 
(A) leve. 
(B) grave. 
(C) média. 
(D) grave com agravante. 
(E) gravíssima. 
 
Questão 28 
 As infrações quanto a sua natureza se divide em 
(A) Média e Séria. 
(B) Simples e Complexa. 
(C) Leve, Média, Grave e Gravíssima. 
(D) Cara e Barata. 
(E) Leve e Simples. 
 
Questão 29 
 Tem por finalidade transmitir aos usuários as 

condições, proibições ou restrições no uso das vias  
urbanas e Rurais. 

(A) Sinalização Vertical de Regulamentação. 

(B) Sinalização Vertical de Advertência. 
(C)  Sinalização Vertical de Indicação. 
(D) Sinalização Vertical de Obras. 
(E) Sinalização Horizontal. 
 
Questão 30 
 Que cor de sinalização horizontal separa 

movimentos veiculares de mesmo sentido? 
(A) Azul. 
(B) Vermelha. 
(C) Preta. 
(D) Branca. 
(E) Amarela. 
 
Questão 31 
 Um Silvo (apito) breve, efetuado pelo agente de 

trânsito, avisa que o condutor deve 
(A) seguir. 
(B) parar. 
(C) aumentar a velocidade. 
(D) diminuir a velocidade. 
(E) Ligar os faróis. 
 
Questão 32 
 A preferência de passagem em uma rotatória é 
(A) do veículo que queira entrar nela. 
(B) do veículo que estiver circulando por ela. 
(C) do veículo mais novo. 
(D) do veículo mais veloz. 
(E) do veículo maior. 
 
Questão 33 
 O condutor NÃO poderá ultrapassar veículos em 

vias com duplo sentido de direção e pista única 
(A) nos trechos apertados. 
(B) nos trechos em curvas e em aclives com visibilidade 

suficiente. 
(C)  nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade 

suficiente, nas pontes e viadutos e nas travessias de 
Pedestres, exceto quando houver sinalização 
permitindo a ultrapassagem. 

(D) nos trechos longos. 
(E) nos trechos curtos. 
 
Questão 34 
 Antes de iniciar qualquer manobra que implique um 

deslocamento lateral o condutor deverá 
(A) gritar para avisar que vai virar. 
(B) Ligar o pisca – alerta. 
(C) pisar no freio várias vezes. 
(D) apenas virar sem realizar grandes transtornos. 
(E) iniciar 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. 

 
Questão 35 
 Durante ou após as chuvas, a água acumulada, 

sobre a pista pode provocar situações especiais de 
perigo. Trata-se da Aquaplanagem ou 
Hidroplanagem, fenômeno no qual os pneus, não 
conseguem remover a lâmina de água e literalmente 
perdem o contato com a pista. 

  A Aquaplanagem ocorre pela combinações de quais 
fatores? 

(A) Baixa velocidade, excesso de água na pista e pneus 
carecas. 

(B) Excesso de água dentro do carro, velocidade 
demasiada e pneus carecas.  

(C) Excesso de água na pista, velocidade incompatível e 
pneus carecas. 

(D) Pneus carecas e velocidade compatível. 
(E) Pneus em bom estado, água na pista e limpadores de 

pára-brisa com defeito. 
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Questão 36 
 Pneus carecas, lâmpadas queimadas e limpadores 

de para brisa com defeito, são condições adversas 
de 

(A) tempo. 
(B) carga. 
(C) vias. 
(D) condutor. 
(E) veículos. 
 
Questão 37 
 A condição adversa de chuva reduz a visibilidade, 

diminui a aderência dos pneus com o solo 
(principalmente em curvas) aumenta 
consideravelmente o espaço percorrido em 
frenagens e dificulta manobras de emergência. 
Quando for inevitável dirigir sob chuva, os 
condutores em geral devem tomar alguns cuidados, 
quais? 

(A) Aumentar a velocidade e procurar uma poça de água 
para passar o carro, assim aproveita-se a chuva para 
lavar o veículo. 

(B) Pisar com mais força no acelerador para chegar mais 
rápido em casa e manter as luzes altas do veículo 
ligadas. 

(C) Aumentar a velocidade em curvas e frenagens e manter 
acesa a luz alta. 

(D) Redobrar a atenção, reduzir a velocidade e aumentar a 
distância dos demais veículos. 

(E) Parar em um local seguro. Caso não encontre aumente 
a velocidade para chegar o mais rápido possível ao 
destino. 

 
Questão 38 
 A verificação do nível de água de um veículo deve 

ser feita 
(A) quando for calibrar os pneus. 
(B) somente quando for trocar os pneus. 
(C) somente quando for abastecer. 
(D) com o motor quente. 
(E) com o motor frio. 
 
Questão 39 
 São tipos de freios. 
(A) Convencional e Simples. 
(B) Mecânico e Hidráulico. 
(C) Grave e Simples. 
(D) Automático e Convencional. 
(E) Com câmara e sem câmara. 
 
Questão 40 
 É uma peça fundamental do sistema de 

arrefecimento 
(A) pneu. 
(B) embreagem. 
(C) vela. 
(D) ventoinha. 
(E) bateria. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


