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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 9438-4081 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  

CARGO: 
 

 

MOTORISTA 
CAT. “D” 

TURNO: TARDE 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 
minutos iniciais. 

2. A prova consistirá de 40 questões com cinco alternativas (A, B, C, D e E) das 
quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a 
alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente 
todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  

3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer 
material entre os candidatos.  

4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, 
dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que 
possa indicar tentativa de fraude. 

5. Esta prova terá duração de 4 horas, com inicio às 14h e término às 18h. 

NOME DO CANDIDATO: 

_____________________________________________________________________________ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: Motorista Categoria “D” 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

PNEU FURADO 

 
O carro estava encostado no meio-fio, com um pneu 
furado. De pé ao lado do carro, olhando 
desconsoladamente para o pneu, uma moça muito 
bonitinha. 
Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele 
desceu um homem dizendo: "Pode deixar". Ele trocaria 

o pneu. 
- Você tem macaco? - perguntou o homem. 
- Não - respondeu a moça. 
- Tudo bem, eu tenho - disse o homem - Você tem 
estepe? 
- Não - disse a moça. 

- Vamos usar o meu - disse o homem. 
E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar da 
moça. 
Terminou no momento em que chegava o ônibus que a 
moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de boca 
aberta, vendo o ônibus se afastar. 
Dali a pouco chegou o dono do carro. 

- Puxa, você trocou o pneu pra mim. Muito obrigado. 
- É. Eu... Eu não posso ver pneu furado. Tenho que 
trocar. 
- Coisa estranha. 

- É uma compulsão. Sei lá. 
 (Luís Fernando Veríssimo. Livro: Pai não entende 

nada. L&PM, 1991). 

 
01) Sobre o texto, podemos afirmar que o personagem 
trocou o pneu do carro porque: 
 
(A) Era um homem bom e caridoso 
(B) Tinha compulsão por trocar pneu 

(C) Não estava fazendo nada e resolveu ajudar 
(D) Estava querendo impressionar a moça 
(E) Precisava perder peso e por isso se submeteu a 
este trabalho pesado 
 
02) Que lição podemos aprender com este texto: 
 

(A) Que nos deixamos levar pelo exterior das pessoas 
e na maioria das vezes, nossa caridade sempre tem um 
objetivo de favorecimento pessoal 
(B) Que devemos ajudar as pessoas, quando estas, de 
alguma maneira nos interessam, para que futuramente, 
tiremos algum proveito disso. 
(C)  Não devemos prestar favores a desconhecidos 

(D) Sempre que ajudamos estranhos, acabamos 
pagando um preço muito alto 
(E) Sempre que for ajudar alguém, nunca devemos 
emprestar objetos ou dinheiro, pois a recompensa 
pessoal acaba custando muito caro. 
 

03) O sentimento que o personagem sentiu ao 

perceber que o dono do carro não era a 
mocinha bonita foi de: 

 
(A) Indiferença 
(B) Raiva 
(C) Vergonha 
(D) Satisfação 

(E) Orgulho 
 
04) A palavra LUCIDEZ pertence a que classe de 

palavras? 
 
(A) Substantivo  

(B) Advérbio  
(C) Adjetivo  
(D) Pronome  
(E) Conjunção  
 
05) Marque a alternativa onde apresenta alguma 

palavra com erro ortográfico: 

 
(A) Excesso, cafageste. 
(B) Ficção, co-le-tâ-nea 
(C) Cárie, caatinga 

(D) castiçal, piscina. 
(E) Obsessão, assento. 
 

06) Marque a opção que não apresenta um 
adjetivo: 

 
(A) Bondoso 
(B) Belo 
(C) Bondade 

(D) Carutaperense 
(E) Magro 
 
07) Veja a flexão de gênero das palavras abaixo e 

assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) Touro – vaca 

(B) Ministro – ministra 
(C) Ateu – ateia 
(D) Zangão – abelha 
(E) Genro – sogra 
 
08) Marque a opção onde a palavra está grafada 

corretamente: 

 
(A) Continui 
(B) Influe 
(C) Possui 
(D) Restitue 
(E) Aperfeiçoi 

 
 

http://simplesmenteportugues.blogspot.com/2009/11/pneu-furado-luis-fernando-verissimo.html
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: Motorista Categoria “D” 

09) Complete a frase com MAL, MAU, MAS e MAIS: 
 

Estou passando por um ____ momento na minha vida, 

____ tenho fé em Deus que todo o ____ e inveja serão 
abolidos da minha vida. 
 
A alternativa que preenche corretamente a frase acima 
é: 
(A) Mal, mas, mau 
(B) Mau, mas, mal 

(C) Mau, mais, mal 
(D) Mal, mais, mau 
(E) Mal, mas, mal 
 
10) Marque a alternativa onde o emprego do H está 

correto: 
 

(A) Hurgente, hoje, hotel 

(B) Harpa, Hosana, homenagem 
(C) Humidade, humildade, humanidade 
(D) Homem, hino, helenco 
(E) Húmus, hélice, hemblema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Em 21 de novembro de 1948, o governador do 

Maranhão, Sebastião Acher da Silva a Lei estadual 

nº 156/1948 a qual determinava em seu Art. 1º 

que “fica criado o município de Curuzu, cujo 

território será desmembrado do município de 

Vargem Grande”. Porém, a instalação oficial do 

novo município só se daria meses depois, em: 

 

(A) 01/01/1949 

(B) 05/02/1949 

(C) 07/09/1949 

(D) 25/05/1949 

(E) 25/03/1949 

 

12) A prática da reeleição para o cargo de prefeito 

municipal, estando ele no cargo, se tornou possível 

no Brasil há vários anos. Porém, em São Benedito 

do Rio Preto, apenas um prefeito no exercício do 

mandato conseguiu se reeleger, sendo ele o 

senhor: 

 

(A) José Creomar Mesquita, no ano de 2008 

(B) José Costa Mesquita , no ano de 1982 

(C) Juracy Magalhães, no ano de 1977 

(D) Domingos Rodrigues Mesquita, no ano de 1955 

(E) Raimundo Erre Rodrigues Filho, no ano de 2002 

 

13) Atualmente a Câmara Municipal de São 

Benedito do Rio Preto é composta por: 

 

(A) 10 vereadores 

(B) 09 vereadores 

(C) 11 vereadores 

(D) 13 vereadores 

(E) 15 vereadores 

 

14) Por ocasião da instalação do município de São 

Benedito do Rio Preto, o Sr. Domingos 

Rodrigues de Mesquita, capitão Macedo, foi 

nomeado como o primeiro prefeito, para 

governar até a realização da primeira eleição 

municipal que se daria meses depois, tendo 

como único candidato e, consequentemente, o 

primeiro prefeito eleito, o senhor: 

 

(A) Juracy Magalhães 

(B) Raimundo Erre Rodrigues (Mundico Erre) 

(C) José Costa Mesquita (Zuzu) 

(D) Thomaz Fernandes (Antenor) 

(E) Domingos Rodrigues de Mesquita (Macedo) 

 

15) Mesmo emancipado há mais de sessenta 

anos, com sua Comarca criada há mais de 

sete anos (Lei Estadual nº 067/2006), o 

município de São Benedito do Rio Preto ainda 

não conta com esta comarca instalada em seu 

território, sendo atualmente termo judiciário 

do município de: 

 

(A) Vargem Grande 

(B) Chapadinha 

(C) Itapecuru Mirim 

(D) São Luís 

(E) Urbano Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

16) Dadas as multiplicações: 

 

6 x 2,89            3 x 9,98        8 x 5,47 
 

A soma dos resultados obtidos com as 

multiplicações acima será: 

(A) 89,12 

(B) 90,04 

(C) 70,04 

(D) 91,04 

(E) 12,04 

 

História do Município                                            

QUESTÕES DE 11 A 15 

Matemática  

QUESTÕES DE 16 A 20 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: Motorista Categoria “D” 

17) Para preparar um copo de suco de laranja são 

necessárias 5 laranjas. Para preparar 35 copos de 

sucos, serão necessárias: 
 

(A) 70 laranjas 

(B) 75 laranjas 

(C) 170 laranjas 

(D) 175 laranjas 

(E) 750 laranjas 
 

18) Verifique a divisão a seguir: 

 
 

  
  ÷   

 

 
 

 

O resultado dessa operação é: 

(A) 
  

  
   

(B) 
  

  
   

(C) 
 

 
   

(D) 
  

  
   

(E) 
 

 
   

 

19) Quantos centímetros há em 14 Km? 

 

(A) 14000 

(B) 140000 

(C) 1400000 

(D) 14000000 

(E) 1400 
 

20) Pepita comprou 5 baby-looks por R$ 445,00, todas 

pelo mesmo valor. Sua amiga Lindalva, sabendo 

da promoção, fez uma compra de 8 baby-looks. 

Considerando que todas as baby-looks custaram o 

mesmo valor, Lindalva gastou: 
 

(A) R$ 712,00  

(B) R$ 657,50  

(C) R$ 667,50  

(D) R$ 728,00 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

21) De acordo com a lei n° 9503 de  1997 (Código de 

Trânsito Brasileiro), assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

(A) O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres 

do território nacional, abertas à circulação, rege-se 

por este Código. 

(B) Considera-se trânsito 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. 

(C) O trânsito, em condições seguras, é um direito 

de todos e dever dos órgãos e entidades 

componentes do Sistema Nacional de Trânsito 

(D) Os órgãos e entidades componentes do 

Sistema Nacional de Trânsito respondem, no 

âmbito das respectivas competências, 

subjetivamente, por danos causados aos 

cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro 

na execução e manutenção de programas, 

projetos e serviços que garantam o exercício 

do direito do trânsito seguro. 

(E) O trânsito é um direito de todos. 
 

22) Assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) As disposições deste Código não são aplicáveis 

a qualquer veículo, bem como aos 

proprietários, condutores dos veículos 

nacionais, exceto aos estrangeiros e às 

pessoas nele expressamente mencionadas. 

(B) Os órgãos e entidades de trânsito 

pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito 

darão prioridade em suas ações à defesa da 

vida, nela incluída a preservação da saúde e 

do meio-ambiente. 

(C) São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, 

as avenidas, os logradouros, os caminhos, as 

passagens, as estradas e as rodovias, que 

terão seu uso regulamentado pelo órgão ou 

entidade com circunscrição sobre elas, de 

acordo com as peculiaridades locais e as 

circunstâncias especiais. 

(D) Para os efeitos deste Código, são consideradas 

vias terrestres as praias abertas à circulação 

pública e as vias internas pertencentes aos 

condomínios constituídos por unidades 

autônomas. 

(E) O Código de Trânsito protege os cidadãos de 

eventuais abusividades. 
 

23) Sobre o Sistema Nacional de Trânsito, 

assinale a alternativa CORRETA. 

 

(A) 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, não é objetivo do Sistema Nacional 

de Trânsito. 

(B) É objetivo do Sistema Nacional de Trânsito 

estabelecer diretrizes da Política Estadual de 

Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao 

conforto, à defesa ambiental e à educação 

para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento; 

(C) O DETRAN do Estado do Maranhão é o único 

que está subordinado ao Sistema Nacional de 

Trânsito. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 QUESTÕES DE 21 A 40 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: Motorista Categoria “D” 

(D) O Sistema Nacional de Trânsito possui 

competência exclusiva para legislar sobre o 

trânsito e transporte terrestre. 

(E) O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de 

órgãos e entidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios que tem por 

finalidade o exercício das atividades de 

planejamento, administração, normatização, 

pesquisa, registro e licenciamento de veículos, 

formação, habilitação e reciclagem de condutores, 

educação, engenharia, operação do sistema viário, 

policiamento, fiscalização, julgamento de infrações 

e de recursos e aplicação de penalidades. 

 

24) São órgãos que compõem o Sistema Nacional de 

Trânsito, EXCETO: 

 

(A) O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 

coordenador do Sistema e órgão máximo 

normativo e consultivo; 

(B) As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações 

- JARI. 

(C) As Polícias Militares dos Municípios e do Distrito 

Federal 

(D) Os órgãos e entidades executivos de trânsito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

(E) Os órgãos e entidades executivos rodoviários da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

 

25) Sobre o Sistema Nacional de Trânsito, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

(A) A autoridade portuária ou a entidade 

concessionária de porto organizado poderá 

celebrar convênios com os órgãos previstos no art. 

7o, com a interveniência dos Municípios e Estados, 

juridicamente interessados, para o fim específico 

de facilitar a autuação por descumprimento da 

legislação de trânsito. 

(B) O convênio valerá para toda a área física do porto 

organizado, inclusive, nas áreas dos terminais 

alfandegados, nas estações de transbordo, nas 

instalações portuárias públicas de pequeno porte e 

nos respectivos estacionamentos ou vias de 

trânsito internas. 

(C) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não 

poderão organizar os respectivos órgãos e 

entidades executivos de trânsito e executivos 

rodoviários, estabelecendo os limites 

circunscricionais de suas atuações. 

(D) O Presidente da República designará o ministério 

ou órgão da Presidência responsável pela 

coordenação máxima do Sistema Nacional de 

Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e 

subordinado o órgão máximo executivo de trânsito 

da União. 

(E) O CONTRAN é o órgão normativo máximo do 

trânsito. 
 

26) A cerca do Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN), assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Possui três representantes do Ministério da 

Justiça. 

(B) Possui um representante do Ministério dos 

Transportes. 

(C) Possui dois representantes do Ministério da 

Educação 

(D) Possui dois representantes do Ministério da 

Fazenda. 

(E) Possui dois representantes do Ministério da 

Agricultura. 

 

27) São competências do CONTRAN, EXCETO. 

 

(A) Criar Câmeras Temáticas não é competência 

do CONTRAN.  

(B) Dirimir conflitos sobre circunscrição e 

competência de trânsito no âmbito da União, 

dos Estados e do Distrito Federal. 

(C) avocar, para análise e soluções, processos 

sobre conflitos de competência ou 

circunscrição, ou, quando necessário, unificar 

as decisões administrativas; 

(D) normatizar os procedimentos sobre a 

aprendizagem, habilitação, expedição de 

documentos de condutores, e registro e 

licenciamento de veículos; 

(E) Responder às consultas que lhe forem 

formuladas, relativas à aplicação da legislação 

de trânsito; 
 

28) Sobre as normas gerais de Circulação e 

Conduta, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Os usuários das vias terrestres devem abster-

se de todo ato que possa constituir perigo ou 

obstáculo para o trânsito de veículos, de 

pessoas ou de animais, ou ainda causar danos 

a propriedades públicas ou privadas; 

(B) 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. 

(C) O condutor não deve ter atenção no trânsito. 

(D) O condutor deverá, a todo momento, ter 

domínio de seu veículo, dirigindo-o com 

atenção e cuidados indispensáveis à 

segurança do trânsito. 

(E) A atenção no trânsito é fundamental para 

evitar acidentes. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: Motorista Categoria “D” 

29) Assinale a alternativa CORRETA. 

 

(A) A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, 

admitindo-se as exceções devidamente 

sinalizadas; 

(B) o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e 

nos acostamentos não poderá ocorrer em 

nenhuma hipótese. 

(C) o condutor não deverá guardar distância de 

segurança lateral e frontal entre o seu e os demais 

veículos 

(D) A rotatória não deve ser observada pelos usuários 

de trânsito. 

(E) No caso de rotatória, terá o direito de preferência 

quem estiver transitando por ela. 

 

30) Sobre as normas de circulação e conduta assinale 

a alternativa INCORRETA. 

 

(A) quando os dispositivos estiverem acionados, 

indicando a proximidade dos veículos, todos os 

condutores deverão deixar livre a passagem pela 

faixa da esquerda, indo para a direita da via e 

parando, se necessário; 

(B) os veículos que se deslocam sobre trilhos não 

terão preferência de passagem sobre os demais, 

respeitadas as normas de circulação. 

(C) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de 

iluminação vermelha intermitente só poderá 

ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de 

urgência; 

(D) Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão 

aguardar no passeio, só atravessando a via quando 

o veículo já tiver passado pelo local; 

(E) A buzina deve ser utilizada em leves toques. 

 

31) Assinale a alternativa CORRETA. 

 

(A) Ao realizar uma ultrapassagem, o condutor não 

deverá sinalizar. 

(B) O condutor não manterá acesas, à noite, as luzes 

de posição quando o veículo estiver parado para 

fins de embarque ou desembarque de passageiros 

e carga ou descarga de mercadorias. 

(C) Os veículos mais lentos, quando em fila, não 

deverão manter distância suficiente entre si para 

permitir que veículos que os ultrapassem possam 

se intercalar na fila com segurança. 

(D) 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. 

(E) A sinalização não é importante para a segurança 

no trânsito. 

 

 

 

 

32) Assinale a alternativa CORRETA. 

 

(A) A utilização do capacete não é obrigatória 

para os motociclistas. 

(B) Quando uma via comportar duas ou mais 

faixas de trânsito e a da direita for destinada 

ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os 

ciclomotores deverão circular pela faixa 

adjacente à da esquerda. 

(C) A velocidade mínima não poderá ser inferior à 

metade da velocidade máxima estabelecida, 

respeitadas as condições operacionais de 

trânsito e da via. 

(D) A velocidade máxima permitida para a via 

será de 200 km/h.  

(E) Os veículos devem fazer ultrapassagem a todo 

momento, mesmo que corram risco de 

colisão. 

 

33) Sobre a Habilitação, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

(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 CONTRAN. 

(B) A autorização para conduzir veículos de 

propulsão humana e de tração animal ficará a 

cargo dos Municípios. 

(C) Saber ler e escrever não são requisitos para 

tirar a Carteira Nacional de Habilitação. 

(D) Ser penalmente imputável é requisito para 

tirar a Carteira Nacional de Habilitação. 

(E) Os menores de 18 anos não podem tirar 

habilitação. 

 

34) Assinale a alternativa CORRETA. 

 

(A) Ter a categoria C é obrigatório para quem 

quiser tirar a habilitação D. 

(B) Para habilitar-se nas categorias D e E, o 

condutor deve ter no mínimo 18 anos. 

(C) Ao candidato aprovado será conferida 

Permissão para Dirigir, com validade de dois 

anos. 

(D) O reconhecimento de habilitação obtida em 

outro país está subordinado às condições 

estabelecidas em convenções e acordos 

internacionais e às normas do DETRAN. 

(E) Para habilitar-se na categoria C, o condutor 

deverá estar habilitado no mínimo há um ano 

na categoria B e não ter cometido nenhuma 

infração grave ou gravíssima, ou ser 

reincidente em infrações médias, durante os 

últimos doze meses. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: Motorista Categoria “D” 

35) Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) A empresa que utiliza condutores contratados para 

operar a sua frota de veículos é obrigada a 

fornecer curso de direção defensiva, primeiros 

socorros e outros conforme normatização do 

CONTRAN. 

(B) Ao renovar os exames previstos no artigo anterior, 

o condutor que não tenha curso de direção 

defensiva e primeiros socorros deverá a eles ser 

submetido, conforme normatização do CONTRAN. 

(C) Na comissão de exame de direção veicular, pelo 

menos um membro deverá ser habilitado na 

categoria igual ou superior à pretendida pelo 

candidato. 

(D) A emissão de nova via da Carteira Nacional de 

Habilitação será regulamentada pelo JARI. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

36) Sobre as infrações de trânsito assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

(A) Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer 

outra substância psicoativa que determine 

dependência – Infração grave. 

(B) Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional 

de Habilitação vencida há mais de trinta dias – 

Infração gravíssima. 

(C) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de 

Habilitação ou Permissão para Dirigir – Infração 

gravíssima. 

(D) As infrações cometidas em relação às resoluções 

do CONTRAN terão suas penalidades e medidas 

administrativas definidas nas próprias resoluções. 

(E) Acelerar o carro e molhar as pessoas que estão em 

parada de ônibus, após forte chuva, é considerado 

infração de trânsito. 

 

37) Sobre a Direção defensiva, assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

(A) O condutor ao ver o pedestre atravessando a rua 

deve acelerar.  

(B) O motorista tem mais direitos no trânsito do que o 

pedestre. 

(C) Os Condutores de veículos devem ter atenção no 

trânsito. 

(D) Os motoristas não devem ter atenção no trânsito. 

(E) O condutor deve preocupar-se apenas com o seu 

veículo, não importando as outras condições no 

trânsito. 

 

38) Assinale a alternativa CORRETA. 

 

(A) Ao chover, o motorista deve andar mais rápido. 

(B) Quando notar que o seu carro estiver com 

problema, o condutor não deve ir à oficina. 

(C) A Direção Defensiva é muito importante para 

a segurança no trânsito. 

(D) No período noturno, é obrigatória a utilização 

da buzina em toques muito altos. 

(E) Não é necessário ter cuidado com os animais 

quando eles estiverem na pista. 

 

39) Assinale a alternativa INCORRETA em 

relação aos Primeiros Socorros. 

 

(A) Primeiros Socorros é o atendimento inicial e 

temporário, até a chegada de um socorro 

profissional. 

(B) As técnicas de Primeiros Socorros têm sido 

divulgadas para toda a sociedade, em todas 

as partes do mundo. 

(C) Manter a calma é a primeira atitude que você 

deve tomar no caso de um acidente.  

(D) Ao deparar-se com um acidente, o condutor 

deve fugir imediatamente do local. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

40) Assinale a alternativa CORRETA. 

 

(A) Quando uma pessoa sofre um acidente, deve 

ser dada água a ela. 

(B) Quando uma pessoa sofreu um acidente, e 

necessário tentar acordá-la ou balançar o seu 

corpo. 

(C) Quando ocorre um acidente não é necessário 

acionar as Unidades de Resgate. 

(D) A segurança no trânsito não é importante para 

evitar acidentes. 

(E) Nunca um extintor deve ser guardado no 

porta-malas ou em outro lugar de difícil 

acesso. 

 

 

 


