
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO 001/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 
 

 
1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 10 
Matemática 11 a 17 
Conhecimentos Gerais 18 a 25 
Conhecimentos Específicos 26 a 40  

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

após 30min (trinta minutos) do início da prova.  
4. Para uso do sanitário, deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 
5. Ao deixar o local definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 
conforme constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de 
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 
documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitas em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
1. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra 

acentuada corretamente. 
a) Idéia. 
b) Problêma. 
c) Satisfação. 
d) Apóio. 
e) Bêleza. 
 
2. Algumas palavras na Língua Portuguesa 

apresentam o uso de –SS, sendo assim, assinale a 
alternativa que apresenta –SS segundo a norma 
padrão da Língua Portuguesa. 

a) Assafrão. 
b) Assado. 
c) Assougue. 
d) Asseitar. 
e) Ássido. 
 
3. Assinale a alternativa incorreta com relação à 

conjugação do verbo IR. 
a) Eu vou te buscar mais tarde. 
b) Iremos juntos à festa. 
c) Ela foi viajar. 
d) Ele vai trabalhar amanhã cedo. 
e) Eles vai trabalhar amanhã cedo também. 
 
4. Qual é o plural do vocábulo SERTÃO? 
a) Sertões. 
b) Sertãos. 
c) Sertaões. 
d) Sertiões. 
e) Sertãozão. 
 
5. Assinale a alternativa correta com relação ao uso do 

verbo TRAZER. 
a) Imagens que nos trás felicidade. 
b) Ela trás uma paz muito boa. 
c) Traga o que é preciso para ficar dois dias. 
d) Eles sempre trás alguma coisa pra comer. 
e) Eu truxe tudo o que você pediu, pode conferir. 
 
6. Assinale a alternativa que preencha corretamente a 

lacuna. 
 ______ você faltou no trabalho ontem? 
a) Porque 
b) Por que 
c) Por quê 
d) Porquê 
e) Portanto 
 
7. Derivação é o processo que, a partir de uma única 

palavra já existente na língua, dá origem a uma 
outra palavra. Sendo assim, assinale a alternativa 
que apresenta uma derivação prefixal. 

a) Desligar. 
b) Ligamento. 
c) Ligação. 
d) Ligar. 
e) Ligou. 
 
8. Assinale a alternativa que foi separada 

silabicamente incorreta. 
a) Me-ni-ni-nha. 
b) As-sus-ta-do. 

c) Se-pa-ra-ção. 
d) As-tro-no-mia. 
e) Gas-tro-no-mi-a. 
 
9. Classifique os vocábulos a seguir em Monossílaba 

(M) e Dissílaba (D) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

(   ) Nó. 
(   ) Lua. 
(   ) Dia. 
(   ) Rei. 
(   ) Baú. 
a) M – M – M – M – D. 
b) M – M – D – D – M. 
c) M – M – M – D – M. 
d) M – D – M – M – M. 
e) M – M – D – M – D. 
 
10. Assinale a alternativa cujo pronome foi usado 

corretamente. 
a) Preciso comprar os ingrediente pra mim fazer a torta. 
b) Vocês trabalharam para mim. 
c) Mim ajude, por favor. 
d) Eles querem que mim faça a janta. 
e) Traga alguma coisa para mim comer. 
 

Matemática 
 
11. A soma de três números consecutivos é igual a 1374. 

Assinale a que representa o menor desses três 
números.  

a)  458 
b)  459 
c)  457 
d)  455 
e)  460 
 
12. De um terminal urbano saem ônibus da linha A a 

cada 35 minutos, e da linha B a cada 45 minutos. Às 
9h20min saíram ônibus das linhas A e B 
simultaneamente. Qual o próximo horário em que 
irá coincidir o horário de partida dessas duas linhas 
de ônibus?  

a)  14h 35min. 
b)  15h 10min.  
c)  12h 50min. 
d)  13h 25min. 
e)  10h 05min. 
 
13. Na divisão de um número natural N por 498, o 

quociente obtido foi 1384 e o resto da divisão foi 
igual a 376. Assinale a alternativa que apresenta o 
número natural N.  

a)  689232 
b)  698222 
c)  689608 
d)  689598 
e)  698230 
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14. O preço de uma caixa de laranja estava R$ 30,00. 
Com o início da safra, o preço da caixa teve uma 
queda de 20% e ao final do período de safra teve 
um aumento de 30%. Qual o preço da caixa de 
laranja ao final do período de safra?  

a)  R$ 30,50 
b)  R$ 31,20 
c)  R$ 33,00 
d)  R$ 32,40 
e)  R$ 31,60 
 
15. Um produto cosmético está à venda pelo preço de 

R$ 84,00. Sabendo que os impostos que incidem 
sobre o produto representam 23% do preço final, 
qual o valor dos impostos que incidem sobre este 
produto?  

a)  R$ 18,00 
b)  R$ 19,32 
c)  R$ 18,84 
d)  R$ 19,56 
e)  R$ 19,55 
 
16. Para realizar uma festa de aniversário estima-se 

como base para calcular a quantidade de 
refrigerante a média de 600ml por pessoa. Sabendo 
que uma festa possui 80 convidados, e que os 
refrigerantes que serão comprados são embalados 
em garrafas que comportam 3 litros, qual a 
quantidade mínima de garrafas de refrigerantes 
deve ser comprada para suprir a festa?  

a)  24  
b)  18  
c)  15  
d)  16  
e)  20  
 
17. Para se deslocar ao trabalho, uma trabalhadora faz 

um percurso de 17 hectômetros. Sabendo que ela 
faz o mesmo percurso no retorno, assinale a 
alternativa que representa, em quilômetros, a 
quantidade que ela percorre para ir e voltar ao 
trabalho.  

a)  2,8 km.  
b)  3,2 km.  
c)  30 km. 
d)  34 km.  
e)  3,4 km.  
 

Conhecimentos Gerais 
 
18. No dia 12 de agosto desse ano, a NASA lançou uma 

sonda que tem uma missão histórica. Custou U$1,5 
bilhão e foi projetada com um escudo muito 
resistente ao calor para suportar as altíssimas 
temperaturas às quais será submetida. A missão 
dessa sonda é 

a)  descer no solo de Marte para buscar água líquida. 
b)  aproximar-se o máximo possível do sol e realizar 

coletas de dados sobre ele e informações importantes 
pelo caminho até lá.  

c)  chegar novamente à lua para mostrar que a viagem de 
1969 foi real, desmentindo algumas agências 
internacionais que afirmam que os EUA nunca 
estiveram lá. 

d)  ir aos planetas mais distantes da Terra para buscar 
novas alternativas de vida. 

e)  sair da Via Láctea para descobrir outras Galáxias, 
especialmente buscando estrelas fornecedoras de luz e 
calor, como o sol. 

 
19. De acordo com informações do site da Prefeitura de 

Agudos do Sul, várias famílias do município foram 
atingidas pela chuva forte e granizo que abateu-se 
sobre a cidade. Para amenizar as consequências do 
mau tempo, a Secretaria Municipal da Ação Social 
organizou, no dia 01 de agosto, um mutirão para  

a)  confeccionar acolchoados para serem distribuídos às 
famílias. 

b)  fazer um sopão para alimentar os desabrigados.  
c)  construir um abrigo provisório.  
d)  recepcionar as famílias para uma ação beneficente.  
e)  recolher donativos em medicamentos para atender aos 

necessitados. 
 
20. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

de Agudos do Sul aprovou a compra de 
maquinários agrícolas para o ano vigente de 2018. 
Esses equipamentos ajudarão nos procedimentos 
agrícolas e servirão para todos os munícipes que 
atuam no ramo da agricultura. Tais equipamentos 
são: 

a)  uma bomba hidráulica para retirada de água de rios e 
um trator hidráulico. 

b) uma roçadeira agrícola e uma colheitadeira. 
c)  um arado mecanizado e um pulverizador mecânico. 
d)  um pulverizador agrícola e uma ensiladeira para 

produção de silo. 
e)  uma colheitadeira e um trator hidráulico. 
 
21. No dia 30 de agosto de 2018, o STF julgou uma 

questão importante sobre o relacionamento entre as 
escolas e as famílias. No Brasil, não existe nenhuma 
lei que arbitre sobre essa questão tratada. O tema 
de sessão tão importante foi 

a) a questão da descriminalização do aborto. 
b) a legalização da maconha para uso medicinal.  
c) o Homeschooling, ou seja, a possibilidade dos pais 

educarem e ensinarem seus filhos em casa, sem a 
necessidade de frequentar a escola. 

d) o estupro de menores, crime que deverá ser 
considerado hediondo.  

e) a possibilidade de eutanásia para idosos ou pessoas 
sem possibilidade de reagir ao coma. 

 
22. Várias notícias de violência contra mulher estão 

presentes no nosso cotidiano. Estupros, assassinatos 
e agressões são uma constante nas páginas 
jornalísticas e mídias sociais. Para tentar diminuir 
os casos de violência contra a mulher através de 
uma legislação mais dura, foi aprovada, em 2015, 
uma Lei que amplia o tempo de prisão do 
criminoso. Essa lei é o 

a) homicídio culposo. 
b) latrocínio doloso. 
c) infanticídio.  
d) homicídio doloso. 
e) feminicídio. 
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23. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a 
alimentação dos bebês deve ser exclusivamente feita 
com um único alimento até os seis meses de vida. 
Neste período, o bebê não precisa de nenhum 
complemento para garantir uma vida saudável 
porque este alimento contém inúmeros nutrientes e, 
inclusive, é proteção contra doenças agindo como 
uma vacina natural porque fornece agentes 
imunológicos. Esse importante alimento é  

a) um conjunto de frutas que fornecem todos esses itens 
necessários à uma vida saudável. 

b) o leite materno, porque naturalmente é composto por 
essas substâncias.  

c) carne e ovos, pois contribuem para o crescimento e 
fortalecimento do corpo.  

d) leite de cabra e muitos carboidratos, porque contribuem 
para melhorar o sistema imunológico. 

e) frutas e carnes magras, porque fornecem o cálcio, 
fundamental para a formação dos ossos. 

 
24. De acordo com os dados do Mapa da Violência, o 

Brasil registrou alta no número de assassinatos 
ocorridos no país. Segundo o relatório são, em 
média, 175 mortes por dia, ultrapassando, muitas 
vezes, o número de assassinatos ocorridos em zonas 
de guerra. Como reflexo dessa violência extrema, 
muitos brasileiros têm 

a) buscado residência em outros países para fugir dessa 
onda de terror.  

b) comemorado, porque assim preveem mudanças no 
estatuto do desarmamento.  

c) migrado para as regiões centrais de cada cidade, onde a 
violência é menor.  

d) migrado para o Nordeste, região do país que registra o 
menor número de mortes. 

e) não pensam sobre o assunto, porque esse tipo de morte 
só atinge as pessoas envolvidas com crimes 

 
25. Um dos temas mais discutidos do momento são as 

eleições presidenciais desse ano. A maior 
preocupação da maior parte da população é a 
recuperação da economia e como isso será feito. No 
primeiro debate realizado para as eleições e no 
contato feito com os assessores dos presidenciáveis, 
os candidatos defenderam que, para recuperar a 
economia do país, é necessário 

a) realizar corte nos gastos públicos.  
b) cortar o orçamento da saúde. 
c) cortar o orçamento da educação.  
d) reduzir o investimento em segurança. 
e) deixar de investir em habitação popular. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
26. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta 

quanto às normas gerais de circulação e conduta 
previstas no Código de Trânsito Brasileiro. 

I. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 
circulação exige que todo condutor, antes de efetuar 
uma ultrapassagem, deverá certificar-se de que 
nenhum condutor que venha atrás haja começado 
uma manobra para ultrapassá-lo. 

II. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 
circulação exige que todo condutor, ao efetuar a 
ultrapassagem, indique com antecedência a 
manobra pretendida, acionando a luz indicadora de 

direção do veículo ou por meio de gesto 
convencional de braço. 

III. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão 
preferência de passagem sobre os demais, 
respeitadas as normas de circulação.  

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

V. O condutor que for ingressar numa via, procedente 
de um lote lindeiro a essa via, deverá dar 
preferência aos veículos e pedestres que por ela 
estejam transitando. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Todas as alternativas estão incorretas. 
c) Todas as alternativas estão corretas. 
d) Apenas III e V estão corretas. 
e) Apenas II, III e IV estão corretas. 
 
27. De acordo com as normas de circulação e conduta, 

assinale a alternativa incorreta. 
a) 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. 

b) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por 
curto período de tempo, com o objetivo de advertir 
outros motoristas, não poderá ser utilizada para indicar 
a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente 
ou para indicar a existência de risco à segurança para 
os veículos que circulam no sentido contrário; 

c) Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o 
condutor do veículo deve demonstrar prudência 
especial, transitando em velocidade moderada, de 
forma que possa deter seu veículo com segurança para 
dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o 
direito de preferência. 

d) Nas vias urbanas, onde não existir sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima nas vias locais 
será de trinta quilômetros por hora. 

e) O condutor utilizará o pisca-alerta em imobilizações ou 
situações de emergência. 

 
28. Segundo as normas gerais de circulação e conduta 

previstas no Código de Trânsito Brasileiro é correto 
afirmar que 

a) nas vias urbanas, onde não existir sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima será de cem 
quilômetros por hora nas vias de trânsito rápido. 

b) nas vias urbanas, onde não existir sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima será de trinta 
quilômetros por hora nas vias coletoras. 

c) nas vias urbanas, onde não existir sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima será de dez 
quilômetros por hora nas vias locais. 

d) nas vias rurais, onde não existir sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima será de sessenta 
quilômetros por hora nas estradas. 

e) nas vias urbanas, onde não existir sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima será de vinte 
quilômetros por hora nas vias arteriais. 
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29. Analise as placas de regulamentação de trânsito e 
marque a alternativa correta. 

 
a) Passagem obrigatória. 

 

 

Altura máxima permitida.  b) 

 

 

Peso bruto total mínimo permitido. c) 

 

 

Peso máximo total permitido.  d) 

 

 

Duplo sentido de circulação.  e) 

 

30. De acordo com as placas de advertência, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
 

Altura limitada.  a) 

 

b) Junções sucessivas contrárias primeira à 
direita.  

 

Depressão. c) 

  

Intersecção em círculos.  d) 

 

Alargamento da pista à direita.  e) 

 
 
31. Indique a sequência correta das placas de 

sinalização de acordo com seus respectivos 
significados. 

 

     
 

a) Proibido estacionar em fila dupla / altura máxima 
permitida / sentido obrigatório, saliência ou lombada / 
ponte estreita / peso bruto total limitado. 

b) Proibido ultrapassar / altura mínima permitida / 
passagem obrigatória / pista irregular / ponte estreita / 
peso bruto total limitado. 

c) Proibido estacionar em fila dupla / altura permitida por 
eixo / passagem obrigatória / saliência ou lombada / 
estreitamento de pista ao centro / peso bruto total 
limitado.  

d) Proibido ultrapassar / altura máxima permitida / 
passagem obrigatória / pista irregular / ponte estreita / 
peso bruto total limitado. 

e) Proibido ultrapassar / altura máxima permitida / 
passagem obrigatória / pista escorregadia / ponte 
estreita / peso bruto total limitado. 

 
32. Relacione as colunas no que se refere às infrações de 

trânsito e medidas administrativas previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

( 1 )  Estacionar o veículo na via pública afastado da guia 
da calçada (meio-fio) de cinquenta centímetros a um 
metro. 

( 2 )  Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa 
que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou 
psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com 
segurança. 

( 3 )  Deixar o condutor envolvido em acidente sem 
vítima de adotar providências, podendo fazê-lo no 
sentido de evitar perigo para o trânsito no local. 

( 4 )  Estacionar o veículo afastado da guia da calçada 
(meio-fio) a mais de um metro. 

( 5 )  Parar o veículo nas esquinas e a menos de cinco 
metros do bordo do alinhamento da via transversal. 

(    )  Infração grave. 
(    )  Recai apenas infração gravíssima e pena de multa. 
(    )  Medida administrativa de recolhimento do 

documento de habilitação. 
(    )  Infração leve. 
(    )  Infração média. 
a) 1, 2, 3, 4, 5. 
b) 4, 5, 3, 1, 2. 
c) 2, 3, 5, 4, 1. 
d) 4, 2, 3, 1, 5. 
e) 4, 1, 3, 2, 5. 
 
33. Comete infração gravíssima o condutor que 
a) parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança 

de sinal luminoso. 
b) forçar passagem entre veículos que, transitando em 

sentidos opostos, estejam na iminência de passar um 
pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem. 

c) transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou 
perturbando o trânsito. 

d) deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para a 
faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da 
respectiva mão de direção, quando for manobrar para 
um desses lados. 

e) atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou 
substâncias. 
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34. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 
assinale a alternativa incorreta quanto as infrações 
de trânsito. 

a) É infração de trânsito – deixar de dar passagem pela 
esquerda, quando solicitado. 

b) É infração de trânsito – deixar de guardar a distância 
lateral de um metro e cinqüenta centímetros ao passar 
ou ultrapassar bicicleta. 

c) Não é infração de trânsito – fazer uso do facho de luz 
alta dos faróis em vias providas de iluminação pública. 

d) É infração de trânsito – ter seu veículo imobilizado na 
via por falta de combustível. 

e) Não é infração de trânsito – conduzir pessoas, animais 
ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos 
casos devidamente autorizados. 

 
35. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta 

quanto às infrações de trânsito previstas no Código 
de Trânsito Brasileiro. 

I. A medida administrativa de remoção do veículo 
será aplicada quando estacionado em locais e 
horários proibidos especificamente pela sinalização 
Placa - Proibido Estacionar. 

II. Comete infração gravíssima o condutor que 
transitar pela contramão de direção em vias com 
sinalização de regulamentação de sentido único de 
circulação. 

III. Comete infração leve o condutor que estacionar 
afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinqüenta 
centímetros a um metro. 

IV. A medida administrativa de retenção do veículo 
para regularização será aplicada ao condutor que 
transitar com o veículo derramando, lançando ou 
arrastando sobre a via carga que esteja 
transportando. 

V. É proibido ao pedestre atravessar a via dentro das 
áreas de cruzamento, salvo quando houver 
sinalização para esse fim. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Apenas III, IV estão incorretas. 
c) Apenas I, II e V estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
e) Apenas IV e V estão corretas. 
 
36. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 

assinale a alternativa incorreta quanto às infrações 
e aos crimes de trânsito. 

a) A conduta de deixar o condutor do veículo, na ocasião 
do acidente, de prestar imediato socorro à vítima ou, 
não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, 
deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, prevê 
tanto penas na esfera administrativa quanto na esfera 
criminal.  

b) No homicídio culposo cometido na direção de veículo 
automotor, o condutor está sujeito as penas de 
detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 
dirigir veículo automotor. 

c) Na prática de lesão corporal culposa na direção de 
veículo automotor cabe apenas proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor. 

d) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter 
a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor tem a duração de dois meses a cinco anos. 

e) No Código de Trânsito Brasileiro existem infrações de 
trânsito que também se enquadram como crimes de 
trânsito. 

37. Assinale a alternativa correta quanto a direção 
defensiva no trânsito. 

a) Não são procedimentos relevantes a regular inspeção 
do nível de fluido de freio, a correta calibragem dos 
pneus (inclusive o estepe), a correta regulagem dos 
faróis e a troca das palhetas do limpador de para-brisas 
quando ressecadas. 

b) Estando na direção sob neblina ou cerração, deve-se 
acender a luz baixa do farol, aumentar a distância do 
veículo a sua frente e diminuir a velocidade, até sentir 
maior segurança e conforto.  

c) Quando trafegar sob chuva e perceber que a enxurrada 
tomou conta da pista de rolamento, o procedimento 
correto é frear rapidamente o veículo mesmo estando 
em um declive e em uma curva. 

d) Na condução de veículo automotor o condutor, ao se 
aproximar de cruzamento sem sinalização, não precisa 
tomar o cuidado de diminuir a velocidade, pois tem a 
preferencial da via. 

e) O condutor poderá colocar o cinto de segurança com o 
veículo já estando em movimento, pois é um 
procedimento que não afeta a atenção e dirigibilidade. 

 
38. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta 

quanto à direção defensiva. 
I. Nos declives acentuados é recomendado que o 

condutor desça com o veículo com o motor 
engrenado. 

II. São elementos básicos da direção defensiva o 
conhecimento, a atenção, a previsão, a decisão e a 
habilidade. 

III. A dirigibilidade pode ser afetada pelo excesso de 
claridade, a qual pode causar ofuscamento da visão, 
levando a uma perigosa cegueira momentânea. 

IV. Nas intersecções onde a sinalização indicar ser sua a 
preferencial, não é necessário reduzir a velocidade. 

V. São elementos integrantes da direção defensiva, 
portanto fazem parte das essência das leis de 
trânsito a previsão mediata ou imediata de possíveis 
acidentes de trânsito. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Apenas III e V estão corretas. 
c) Apenas IV está incorreta. 
d) Apenas IV e V estão incorretas. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
39. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta 

no que se refere à mecânica e elétrica em geral de 
veículos automotores. 

I. A bomba hidráulica e a bomba injetora fazem parte 
do sistema de freios dos veículos em geral. 

II. A válvula termostática faz parte do sistema de 
arrefecimento dos veículos em geral. 

III. O alternador tem a função de recarregar a bateria 
quando o veículo estiver em funcionamento. 

IV. A cuíca e o compressor de ar fazem parte do 
sistema de freios dos caminhões e ônibus em geral. 

V. O comando de válvulas fica no cabeçote em cima do 
bloco do motor dos veículos em geral. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Todas as alternativas estão incorretas. 
d) Apenas II, III e IV estão corretas. 
e) Apenas II, III, IV,e V estão corretas. 
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40. Quanto à mecânica dos veículos leves em geral é 
correto afirmar que 

a) o sistema da direção hidráulica é composto 
basicamente de caixa de direção, bomba hidráulica, 
válvula de controle de rotação, cremalheira, pinhão, 
braço de direção, pistão hidráulico e as mangueiras de 
alta e baixa pressão. 

b) o rompimento da correia dentada não causa qualquer 
dano ao motor do veículo. 

c) a bomba de combustível fica sempre localizada na 
parte externa do tanque de combustível.   

d) o cabeçote do veículo regula o fluxo de água no bloco 
do motor. 

e) o virabrequim impulsiona a bomba do hidrovácuo, 
gerando compressão na válvula solenóide. 
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