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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) 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. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – 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. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 14h e término às 17h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


AS QUESTÕES  1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

A crise é um modo de governo 

                                                                      Vladimir Safatle 
  

"Aos nossos Amigos: Crise e Insurreição" é um pequeno livro de um conjunto de autores 1 

anônimos chamado Comitê Invisível. Ele acaba de ser lançado no Brasil (n-1 Edições) em um 2 

momento que não poderia ser mais propício. Sua capacidade de apresentar teses sobre a natureza 3 

dos impasses da vida contemporânea é algo que há muito havia desaparecido das prateleiras das 4 

livrarias. 5 

"Desde 2008, vivemos em constante ritmo de insurreição", dizem os autores. Nosso 6 

maior erro é não perceber como estamos, seja no Brasil, na Turquia, na Espanha, na Tunísia ou na 7 

Grécia, em um processo mundial de contestação e desencanto. Faz parte de uma lógica de gestão 8 

de crise mundial dar a impressão de que estamos todos a lutar contra governos locais e aparatos 9 

nacionais de poder. 10 

No entanto, esses governos são apenas repetidores de uma mesma política global, que 11 

parece saída da mesma cabeça, feita com maior ou menor intensidade. Nossas discussões são sobre 12 

intensidades da mesma política, sobre se tais direitos serão ou não desmontados, sobre qual a 13 

intensidade dos cortes, não sobre caminhos alternativos. 14 

Essa homogeneidade mostra duas coisas fundamentais. Primeiro, que nenhuma saída 15 

será local ou nacional. Segundo, e mais importante, que apenas a perpetuação de um estado 16 

permanente de choque poderia nos levar a tamanha limitação da capacidade de pensar. O que 17 

talvez nos explique por que a crise não é algo a ser combatido pelas práticas de governo. Há muito 18 

a crise se tornou a própria prática de governo. Previne-se, por meio de uma crise permanente, toda 19 

e qualquer crise real. 20 

O que significa que essa crise que aparece diariamente nos jornais não passará. Ela ficará 21 

continuamente como um fantasma a justificar toda "austeridade". Haverá sempre um corte na 22 

previdência a fazer, uma restrição orçamentária a impor, gordura a cortar em uma "reestruturação 23 

permanente de tudo" que só não mudará uma coisa: a defesa da elite patrimonial, os rendimentos 24 

da oligarquia financeira. 25 

Mas para submeter populações inteiras a tal regime de governo faz-se necessária uma 26 

verdadeira engenharia psicológica de duas mãos. 27 

De um lado, vende-se a ideia de que a crise "é o momento vivificante da 'destruição 28 

criadora' que cria oportunidades, inovação, empreendedores, em que só os melhores, os mais 29 

motivados, os mais competitivos sobreviverão". Ou seja, a crise seria o momento no qual a 30 
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coragem como virtude poderia aparecer. Por isso, os que temem a crise, procurando proteção, só 31 

poderiam estar a agir como crianças. Eles não são sujeitos conscientes da falácia de uma destruição 32 

criadora que sempre poupa aqueles bem nascidos. Eles são crianças mimadas. 33 

Não por acaso, as políticas de gestão da crise são chamadas de políticas de "austeridade". 34 

O termo remete à lógica protestante de uma vida austera, responsável, adulta e realista contra o 35 

dispêndio, o excesso e a irresponsabilidade. Ele traz no seu bojo a ideia de que, enquanto você 36 

trabalhava, alguns "vagabundos" se aproveitavam, não precisando se impor uma vida restrita como 37 

a que você foi obrigado a suportar. É contra os "privilégios" desses mimados que todos deveriam 38 

lutar. 39 

O raciocínio é primariamente falso. Se alguém está a procurar "vagabundos" deveria 40 

começar por olhar no topo do sistema financeiro e na casta rentista da elite brasileira, não nas 41 

classes historicamente desfavorecidas. Mas isso pouco importa, pois o discurso da austeridade não 42 

se sustenta em algum dado de realidade, mas na tentativa de impor uma ética por trás de conjuntos 43 

de práticas de governo. Por isso, é no terreno ético que o combate deve iniciar. 44 

Daí uma compreensão decisiva: "O que acontece hoje não é apenas que alguns queiram 45 

impor uma austeridade econômica a outros que não a desejam. O que acontece é que alguns 46 

consideram que a austeridade é, em absoluto, algo bom, enquanto que outros consideram, sem de 47 

fato ousar afirmar tanto, que a austeridade é, em sua totalidade, uma miséria". 48 

Como essa "vida austera", há de se impor uma outra ideia de vida, baseada na partilha 49 

em vez da economia, na conversa em vez do silêncio, no excesso ao invés da restrição. A 50 

austeridade sempre foi a forma de restringir a vida de muitos para garantir o gozo de poucos. Eis 51 

algo que aparece na base da crise como modo de governo. 52 

 
Folha de S. Paulo, - Visita ao Site: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle, em 11/06/2016. 
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01) De acordo com o texto 
 
(A) A crise não é sentida pelos mais ricos, pois são 

beneficiados pelo sistema. 
(B)  A política de austeridade não tem aceitação 

geral, embora todos sejam beneficiados por 
ela, pois ajuda a tirar o país da crise. 

(C) O cenário brasileiro da crise é bastante 
diferente da Turquia, da Espanha, da Tunísia 
ou da Grécia, onde a desigualdade social vai 
avançar nestes países, enquanto no Brasil 
tende a diminuir. 

(D) É possível que uma crise seja até inventada, 
mas no Brasil a população já entendeu que há 
uma crise de grande dimensão que só o 
governo tem capacidade de superá-la. 
 

02) A frase  “A austeridade sempre foi a forma de 

restringir a vida de muitos para garantir o 

gozo de poucos.” (L.50/51), pode ser 

sintetizada da seguinte forma: 

 

(A) “De grão em grão, a galinha enche o papo”. 

(B) “Cada um seu canto, chora seu pranto”. 

(C) “Muitos pagam por poucos”. 

(D) “Pedra que rola não cria limo”. 

 

03)   

 

Mas para submeter populações inteiras a tal 

regime de governo faz-se necessária uma 

verdadeira engenharia psicológica de duas mãos. 

(L.26/27) 

 

A alternativa cuja reestrutura do período em 

destaque mantém o seu sentido original é 

 

(A) Embora se submetam populações inteiras a tal 

regime de governo, porém se fará necessária 

uma verdadeira engenharia psicológica de 

duas mãos. 

(B) Uma verdadeira engenharia psicológica de 

duas mãos se fez necessária, todavia 

submeteram-se populações inteiras a tal 

regime de governo. 

 

(C) Se fizerem necessária uma verdadeira 

engenharia psicológica de duas mãos, 

populações inteiras serão submetidas a tal 

regime de governo. 

(D) Uma verdadeira engenharia psicológica de 

duas mãos é necessária a fim de que 

populações inteiras possam ser submetidas 

regime de governo tal.  

 

04) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele denota é: 

 

(A) “se” (L.19) condição. 

(B) “Ou seja” (L.30) - explicação. 

(C) “Segundo” (L.16) - conformidade 

(D) “Por isso” (L.44) - Adição 

 

05) Para  a expressão “havia desaparecido” (L.4), a 

forma verbal simples correspondente é: 

 

(A) Desaparecera. 
(B) Desapareceu. 
(C) Desaparecia. 
(D) Desapareceria. 
 

06) Sobre a oração “Haverá sempre um corte na 

previdência” (L.22/23), pode-se afirmar: 

 

(A)  Possui sujeito indeterminado 

(B) O núcleo do predicado é um nome. 

(C) O sujeito é inexistente 

(D) O predicado é verbo-nominal. 

 

07) A alternativa em que o termo transcrito em 

negrito constitui um caracterizador do 

substantivo é: 
 

(A) “...Aos nossos amigos” (L.1). 
(B) “...essa crise que aparece diariamente nos 

jornais não passará.” (L.21). 
(C) “a crise "é o momento vivificante da 

'destruição criadora'” (L.28/29) 
(D) “Essa homogeneidade mostra duas coisas 

fundamentais.” (L.15). 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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08) Em “vende-se a ideia..."(L.28), se for transcrita 
a oração na voz ativa, a forma verbal 
correspondente é:  

 
(A) Venderá. 
(B) Vendem 
(C) Vende 
(D) Venderia 
 

09)  

“Ele traz no seu bojo a ideia de que, enquanto você 

trabalhava, alguns "vagabundos" se 

aproveitavam...” (L.36/37). 

 

No período em destaque, 

 
(A) “que (...) alguns "vagabundos" se 

aproveitavam...” é agente da ação verbal. 
(B) “Ele” retoma “dispêndio”. 
(C) “”vagabundos”” no texto quer dizer 

andarilhos. 
(D) “enquanto você trabalha” denota tempo. 

 
10) Marque a alternativa cujo termo transcrito à 

direita tem equivalência de sentido com o 

vocábulo transcrito à esquerda. 

 

(A) “Insurreição” (L.1) - convergência. 
(B) “austeridade” (L.22) - rigor 
(C) “oligarquia” (L.25) - de muitos. 
(D) “dispêndio” (L.36) -  dispensar. 
 

11) As palavras “global” (L.11), “própria” (L.19) e 

“austera” (L.49) são respectivamente: 

 

(A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 
(B) Oxítona – paroxítona – paroxítona 
(C) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 
(D) Oxítona – proparoxítona – paroxítona 
 

12) Sobre o papel fonológico, é correto afirmar; 

 

(A) Na palavra “homogeneidade” (L.15), o 
encontro “-ho” constitui exemplo de dígrafo. 

(B) Na palavra “restrição” (L.23),  o  /o/ é vogal, 
enquanto no vocábulo “perpetuação” (L.16), o 
/u/ é semivogal. 

(C) Na palavra “havia” (L.4), o “-h” representa uma 
consoante brasileira. 

(D) A palavra “mãos” (L.27) recebe acento por ser 
oxítona. 

13) O vocábulo “O”, destacado, em  "O que 

acontece hoje” (L.45), tem o mesmo valor 

morfológico que a palavra da alternativa: 

 

(A) “nossos” (L.1) 

(B) “o”, em, “a crise seria o momento (L.30). 

(C) “só” (L.29). 

(D) “Essa” (L.15). 

 

14) A alternativa que apresenta justificativa 

correta para a acentuação da palavra “Tunísia” 

(L.7) é: 

 

(A) Por ser uma palavra terminada em hiato. 
(B) Por ser palavra paroxítona terminada em 

ditongo decrescente. 
(C) Por ser palavra paroxítona terminada em 

ditongo crescente. 
(D) Por ser palavra proparoxítona. 
 

15) Marque a alternativa em que ocorre um 

ditongo, um hiato e um dígrafo, 

respectivamente: 

 

(A) “livrarias” (L.5) - “autores” (L.6) - “chamado” 

(L.2). 

(B) “dizem” (L.6) - “seria” (L.30) - “protestante” 

(L.35). 

(C) “outros” (L.46) - “miséria” (L.48) - “tamanha” 

(L.17). 

(D) “mundial” (L.9) - “coisas” (L.15) - “havia” (L.4). 
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16) Simplificando-se a expressão  

 
(12,15 + 3/40) / (102/50 – 0,0025)  
 
obtém-se um número: 

 
(A) Quadrado perfeito 
(B) Divisível por 5 
(C) Múltiplo de 6 
(D) Primo 
 
17) Determine o valor em decímetros de 0,375 

dam. 
 
(A) 3,75 dm 
(B) 0,0375 dm 
(C) 3750 dm 
(D) 37,5 dm 
 
18) Um terreno de 1 km² será dividido em 4 lotes, 

todos com a mesma área. A área de cada lote, 
em m², será de: 

 
(A) 2.500 
(B) 25.000 
(C) 150.000 
(D) 250.000 
 
19) Em uma prova de 20 questões, o candidato 

recebe 4 pontos por cada resposta certa e 
perde 1 ponto por cada questão não  
respondida corretamente. Lucas Obteve 20 
pontos. Qual seria a nota de Lucas, se cada 
resposta certa valesse 7 pontos e cada resposta 
errada fizesse com que ele perdesse 2 pontos?   

 
(A) 24  
(B) 20 
(C) 30 
(D) 28 
 
20) Na numeração das 70 páginas de um livro, 

Samuel usou X algarismos. O valor de X é: 
 
(A) 131 
(B) 140 
(C) 121 
(D) 111 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

ELEMENTAR – QUESTÕES DE 16 A 20 

 

Cálculos 
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21) Sobre as normas gerais de circulação e 

conduta, julgue os itens a seguir. 
 
(    ) 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. 

(    ) Os usuários das vias terrestres devem abster-
se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, 
atirando, depositando ou abandonando na via 
objetos ou substâncias, ou nela criando 
qualquer outro obstáculo. 

(    ) Antes de colocar o veículo em circulação nas 
vias públicas, o condutor deverá verificar 
apenas a existência e as boas condições de 
funcionamento dos equipamentos de uso 
obrigatório. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) V,V,F 
(B) F,V,F 
(C) V,V,V 
(D) V,F,V 
 
22) Sobre o trânsito de veículos nas vias terrestres 

abertas à circulação, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

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

sem exceções.  
(B) O condutor deverá guardar distância de 

segurança lateral e frontal entre o seu e os 
demais veículos, bem como em relação ao 
bordo da pista, considerando-se, no momento, 
a velocidade e as condições do local, da 
circulação, do veículo e as condições 
climáticas. 

(C) Quando uma pista de rolamento comportar 
várias faixas de circulação no mesmo sentido, 
são as da direita destinadas ao deslocamento 
dos veículos mais lentos e de maior porte, 
quando não houver faixa especial a eles 
destinada, e as da esquerda, destinadas à 
ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos 
de maior velocidade. 

(D) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas 
e nos acostamentos, só poderá ocorrer para 
que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas 
especiais de estacionamento. 

23) Os veículos destinados a socorro de incêndio e 

salvamento, os de polícia, os de fiscalização e 

operação de trânsito e as ambulâncias, além de 

prioridade de trânsito, gozam de livre 

circulação, estacionamento e parada, quando 

em serviço de urgência e devidamente 

identificados por dispositivos regulamentares 

de alarme sonoro e iluminação vermelha 

intermitente. Neste sentido, 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 pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, 

deverão aguardar no passeio, só atravessando 

a via quando o veículo já tiver passado pelo 

local. 

(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) A prioridade de passagem na via e no 

cruzamento deverá se dar com velocidade 

normal. 

 

24) Antes de efetuar uma ultrapassagem o 

condutor deverá certificar-se de que: 

 

(A) Nenhum condutor que venha atrás haja 

começado uma manobra para ultrapassá-lo. 

(B) Indicar com antecedência a manobra 

pretendida, acionando a luz indicadora de 

direção do veículo ou por meio de gesto 

convencional de braço. 

(C) Afastar-se do usuário ou usuários aos quais 

ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma 

distância lateral de segurança. 

(D) Retomar, após a efetivação da manobra, a faixa 

de trânsito de origem, acionando a luz 

indicadora de direção do veículo ou fazendo 

gesto convencional de braço, adotando os 

cuidados necessários para não pôr em perigo 

ou obstruir o trânsito dos veículos que 

ultrapassou. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) Sobre as determinações quanto ao uso de 

luzes nos veículos, julgue os itens a seguir. 

 

(    ) Durante a noite, em circulação, o condutor 

manterá acesa a luz de placa. 

(    ) O condutor manterá acesas pelo menos as luzes 

de posição do veículo quando sob chuva forte, 

neblina ou cerração. 

(    ) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar 

luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou 

ao segui-lo. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,F 

(B) F,F,F 

(C) V,V,V 

(D) V,F,V 

 

26) Sobre a Sinalização de Trânsito, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

(A) O órgão ou entidade de trânsito com 

circunscrição sobre a via poderá retirar ou 

determinar a imediata retirada de qualquer 

elemento que prejudique a visibilidade da 

sinalização viária e a segurança do trânsito, 

com ônus para quem o tenha colocado. 

(B) Nas vias públicas e nos imóveis é proibido 

colocar luzes, publicidade, inscrições, 

vegetação e mobiliário que possam gerar 

confusão, interferir na visibilidade da 

sinalização e comprometer a segurança do 

trânsito. 

(C) É permitido afixar sobre a sinalização de 

trânsito e respectivos suportes, ou junto a 

ambos, qualquer tipo de publicidade, 

inscrições, legendas e símbolos que não se 

relacionem com a mensagem da sinalização. 

(D) A afixação de publicidade ou de quaisquer 

legendas ou símbolos ao longo das vias 

condiciona-se à prévia aprovação do órgão ou 

entidade com circunscrição sobre a via. 

 

 

 

27) Assinale a alternativa que NÃO representa um 

sinal de trânsito. 

 

(A) Vertical. 

(B) Horizontal. 

(C) Diagonal. 

(D) Dispositivo de sinalização auxiliar. 

 

28) Sobre o registro de veículos, julgue os itens a 

seguir. 

 

(    ) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, 
reboque ou semi-reboque, deve ser registrado 
perante o órgão executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal, no Município de 
domicílio ou residência de seu proprietário. 

(    ) Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e 
do Distrito Federal somente registrarão 
veículos oficiais de propriedade da 
administração direta, da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, de 
qualquer um dos poderes, com indicação 
expressa, por pintura nas portas, do nome, 
sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo 
nome o veículo será registrado. 

(    ) Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado 
de Registro de Veículo - CRV de acordo com os 
modelos e especificações estabelecidos pelo 
DETRAN, contendo as características e 
condições de invulnerabilidade à falsificação e 
à adulteração. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,V,F 

(B) F,F,F 

(C) V,V,V 

(D) V,F,V 

 

29) Assinale a alternativa em que NÃO representa 

situação obrigatória para expedição de novo 

Certificado de Registro de Veículo. 

 

(A) Transferência de propriedade. 

(B) Mudança de domicílio ou residência do 

proprietário. 

(C) Alteração de todas as características do 

veículo. 

(D) Mudança de categoria. 
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CARGO: MOTORISTA CNH CATEGORIA D 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

30) Para a expedição do novo Certificado de 

Registro de Veículo serão exigidos os 

seguintes documentos, EXCETO: 

 

(A) Certificado de Registro de Veículo anterior. 

(B) Comprovante de transferência de 

propriedade, quando for o caso, conforme 

modelo e normas estabelecidas pelo DETRAN. 

(C) Certificado de Licenciamento Anual. 

(D) Certificado de Segurança Veicular e de 

emissão de poluentes e ruído, quando houver 

adaptação ou alteração de características do 

veículo. 

 

31) Sobre o licenciamento, julgue os itens a seguir. 

 

(    ) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, 

reboque ou semi-reboque, para transitar na 

via, deverá ser licenciado anualmente pelo 

órgão executivo de trânsito do Estado, ou do 

Distrito Federal, onde estiver registrado o 

veículo. 

(    ) No caso de transferência de residência ou 

domicílio, é válido, durante o exercício, o 

licenciamento de origem. 

(    ) O Certificado de Licenciamento Anual será 

expedido ao veículo licenciado, vinculado ao 

Certificado de Registro, no modelo e 

especificações estabelecidos pelo DETRAN. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,V,F 

(B) F,F,F 

(C) V,V,V 

(D) V,F,V 

 

32) Assinale a alternativa INCORRETA sobre o 

licenciamento. 

 

(A) O primeiro licenciamento será feito 
simultaneamente ao registro. 

(B) O veículo somente será considerado licenciado 
estando quitados os débitos relativos a 
tributos, encargos e multas de trânsito e 
ambientais, vinculados ao veículo, 
independentemente da responsabilidade 
pelas infrações cometidas. 

(C) Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá 
comprovar sua aprovação nas inspeções de 
segurança veicular e de controle de emissões 
de gases poluentes e de ruído. 

(D) Os veículos novos estão sujeitos ao 
licenciamento e terão sua circulação regulada 
pelo CONTRAN durante o trajeto entre a 
fábrica e o Município de destino. 

 

33) Sobre a condução de escolares, julgue os itens 

a seguir. 

 

(    ) Os veículos especialmente destinados à 
condução coletiva de escolares somente 
poderão circular nas vias com autorização 
emitida pelo órgão ou entidade executivos de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal. 

(    ) Os veículos especialmente destinados à 
condução coletiva de escolares serão 
inspecionados semestralmente para 
verificação dos equipamentos obrigatórios e 
de segurança. 

(    ) Os veículos especialmente destinados à 
condução coletiva de escolares deverão ter 
pintura de faixa horizontal na cor amarela, 
com quarenta centímetros de largura, à meia 
altura, em toda a extensão das partes laterais 
e traseira da carroçaria, com o dístico 
ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de 
veículo de carroçaria pintada na cor amarela, 
as cores aqui indicadas devem ser invertidas. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,V,F 

(B) F,F,F 

(C) V,V,V 

(D) V,F,V 

 

34) Assinale a alternativa que NÃO apresenta 

requisito para o condutor de veículo destinado 

à condução de escolares.  

 

(A) Ter idade superior a dezoito anos. 

(B) Ser habilitado na categoria D. 

(C) Não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima, ou ser reincidente em infrações 

médias durante os doze últimos meses. 

(D) Ser aprovado em curso especializado, nos 

termos da regulamentação do CONTRAN. 
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CARGO: MOTORISTA CNH CATEGORIA D 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

35) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional 
de Habilitação ou Permissão para Dirigir 
imputa em infração: 

 
(A) Leve 
(B) Média 
(C) Grave 
(D) Gravíssima 
 
36) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos 

ou substâncias tem como penalidade: 
 
(A) Suspensão do direito de dirigir 
(B) Multa 
(C) Recolhimento da Carteira Nacional de 

Habilitação 
(D) Retenção do veículo 
 
37) Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 

cinco metros do bordo do alinhamento da via 
transversal é infração: 

 

(A) Leve 
(B) Média 
(C) Grave 
(D) Gravíssima 
 
38) Sobre os crimes de trânsito, julgue os itens a 

seguir. 
 
(    ) 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. 

(    ) A penalidade de suspensão ou de proibição de 
se obter a permissão ou a habilitação para 
dirigir veículo automotor se inicia enquanto o 
sentenciado, por efeito de condenação penal, 
estiver recolhido a estabelecimento prisional. 

(    ) Em qualquer fase da investigação ou da ação 
penal, havendo necessidade para a garantia da 
ordem pública, poderá o juiz, como medida 
cautelar, de ofício, ou a requerimento do 
Ministério Público ou ainda mediante 
representação da autoridade policial, 
decretar, em decisão motivada, a suspensão da 
permissão ou da habilitação para dirigir 
veículo automotor, ou a proibição de sua 
obtenção. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) V,V,F 
(B) F,F,F 
(C) V,V,V 
(D) V,F,V 

39) Assinale a alternativa que NÃO apresenta 

circunstância que agrava penalidade dos 

crimes de trânsito. 

 

(A) Ter o condutor do veículo cometido a infração 

com dano potencial para cinco ou mais 

pessoas ou com grande risco de grave dano 

patrimonial a terceiros. 

(B) Ter o condutor do veículo cometido a infração 

com o veículo sem placas, com placas falsas ou 

adulteradas. 

(C) Ter o condutor do veículo cometido a infração 

quando a sua profissão ou atividade exigir 

cuidados especiais com o transporte de 

passageiros. 

(D) Ter o condutor do veículo cometido a infração 

sem possuir Permissão para Dirigir ou 

Carteira de Habilitação. 

 

40) Para habilitar-se nas categorias D e E ou para 

conduzir veículo de transporte coletivo de 

passageiros, de escolares, de emergência ou de 

produto perigoso, o candidato deverá 

preencher os seguintes requisitos, EXCETO: 

 

(A) Ser maior de vinte e um anos. 

(B) Estar habilitado no mínimo há um ano na 

categoria B, ou no mínimo há seis meses na 

categoria C, quando pretender habilitar-se na 

categoria D. 

(C) Não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima ou ser reincidente em infrações 

médias durante os últimos doze meses. 

(D) Ser aprovado em curso especializado e em 

curso de treinamento de prática veicular em 

situação de risco, nos termos da normatização 

do CONTRAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


