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Internet: 
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Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.baraodegrajau2016@outlook.com 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Matemática Elementar Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

MOTORISTA DE 

AMBULÂNCIA 

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ   

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

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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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO:  

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

correspondente na Folha de Respostas. 

 

 
AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 
 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, O USO E O APROVEITAMENTO ADEQUADOS DA ÁGUA 
 

Maria Cristina de Brito Lima 

É crescente a importância da água na conjuntura mundial. São cada vez maiores os desafios 1 
a serem enfrentados para permitir o crescimento das atividades econômicas de forma compatível com 2 
a preservação dos recursos naturais. 3 

Ao lado dessa questão, há de se ressaltar que, com o grande crescimento da população, os 4 
recursos naturais ficaram cada vez mais escassos em quantidade e qualidade, mais difíceis e complexos 5 
de serem obtidos e conservados e mais caros para distribuir, entregar, prover e ampliar. 6 

Não há dúvida de que o atual modelo de crescimento econômico gerou enormes 7 
desequilíbrios, se, por um lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, a miséria, 8 
a degradação ambiental e a poluição aumentam dia a dia. 9 

Mas, diante dessa constatação, emerge a ideia do desenvolvimento sustentável, buscando 10 
conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, atacando, ainda, a pobreza no 11 
mundo. O desenvolvimento, nesta base, preocupa-se com a geração de riquezas e tem o objetivo de 12 
distribuí-las, com o escopo de melhorar a qualidade de vida de toda a população, levando em 13 
consideração, portanto, a qualidade ambiental do planeta. 14 

Dessa forma, o desenvolvimento sustentável tem seis aspectos prioritários que devem ser 15 
entendidos como metas, a saber: a satisfação das necessidades básicas da população (educação, 16 
alimentação, saúde. lazer, etc): a solidariedade para com as gerações futuras (preservar o ambiente, de 17 
modo que elas tenham chance de viver; a participação da população envolvida (todos devem se 18 
conscientizar da necessidade de conservar o ambiente e fazer cada um a parte que lhe cabe para tal): a 19 
preservação dos recursos naturais (água, oxigênio, etc): a elaboração de um sistema social, garantindo 20 
emprego, segurança social e respeito a outras culturas (erradicação da miséria, do preconceito e do 21 
massacre de populações oprimidas, como por exemplo os índios): a efetivação dos programas 22 
educativos. 23 

No que toca ao desenvolvimento econômico de uma sociedade, é certo que ele depende de 24 
muitos fatores, entre os quais o clima, o uso viário, a tecnologia utilizada e a capacidade de obtenção de 25 
água. E, nesta esteira, destaca-se que o valor econômico da água é cada vez mais evidenciado, na medida 26 
em que disponibilidade de água é uma condição necessária para o referido desenvolvimento. 27 

Os padrões de uso da água nos diversos setores, urbano, agrícola e industrial, incluindo os 28 
níveis de adequação da sociedade, são fatores que importam em que a demanda seja maior e determine 29 
o desenvolvimento econômico. Ajunte-se, também, que o crescimento populacional é determinante de 30 
ponta, no que se refere às demandas sociais. 31 

Mas não se pode deixar de considerar que a espécie necessita de um gerenciamento. E, ao 32 
gerenciar os recursos hídricos, há de se considerar três vetores fundamentais: o primeiro é o vetor 33 
ambiental, que consiste no uso sustentável do recurso; o segundo é o vetor social, qual seja, a equidade 34 
da disposição, enfim, o acesso igualitário à água: e o terceiro é o vetor econômico. Com efeito, sem esses 35 
três pilares de apoio não haverá equilíbrio, não se dando, assim, à sociedade a sustentabilidade 36 
necessária à sua própria sobrevivência. (...). 37 

 
Água, Justiça e Desenvolvimento.  Desafios para Gestão dos Recursos Hídricos. Revista 
da AMAERJ - edição especial.  
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01) Sobre o texto é correto afirmar: 

 

(A) Previsões alarmistas alertam para a falta de água 

na Terra, num futuro bem próximo. 

(B) A quantidade de água encontrada no planeta faz a 

sua escassez parecer uma ameaça se não 

inconcebível, pelo menos distante. 

(C) O destino da humanidade não pode ser mudado 

diante do quadro desalentador que se vê no dia-a-

dia. 

(D) Medidas de conscientização devem ser tomadas, 

inclusive através da educação, como forma de 

alertar as pessoas sobre a necessidade de bem 

administrar as fontes de recursos naturais para 

garantir o desenvolvimento sustentável.  

 

02) São afirmações comprováveis no texto: 

 

(A) Os detentores do poder econômico resolverão o 

problema de poluição ambiental, por dependerem 

disso para dar continuidade à obtenção de mais 

riquezas. 

(B) Os problemas ecológicos atuais resultaram da 

barbárie ambiental de povos primitivos. 

(C) A importância de se preservar o meio ambiente é 

inconteste e, por isso, devem ser adotadas medidas 

práticas para este fim. 

(D) As pessoas não são igualmente responsáveis pelo 

controle da qualidade de vida e pelo destino do 

meio ambiente em que vivem. 

 

03) São acentuadas pelos mesmos princípios de 

“importância” (L.1) as palavras: 

 

(A) “hídricos” (L.33) e “igualitário” (L.35). 

(B) “água” (L.35) e “própria” (L.37). 

(C) “econômico” (L.30) e “espécie” (L.32) 

(D) “equilíbrio” (L.36) e “básicas” (L.16). 

 

04) Na oração, “Não há dúvida” (L.7): 

 

(A) “Dúvida” é sujeito do verbo haver. 

(B) “O verbo “haver” pode ser substituído pelo verbo 

ter, na terceira pessoa do singular”, sem problema 

com a norma padrão. 

(C) O verbo “haver” é impessoal, portanto, não tem 

sujeito. 

(D) O verbo haver não pode ser substituído pela forma 

sinônima “existir”.  

 

05) As  palavras “complexos” (L.5) e “crescente” 

(L.1) possuem, respectivamente: 

 

(A) 9 e 7 fonemas. 

(B) 11 e 8 fonemas. 

(C) 9 e 9 fonemas. 

(D) 8 e 7 fonemas. 

 

06) A alternativa em que há correspondência entre 

o termo transcrito e a ideia por ele expressa é: 

 

(A) “para” (L.2) - finalidade. 

(B) “na medida” (L.26) - proporção. 

(C) “segundo” (L.34) - conformidade. 

(D) “mais”  (L.5) - oposição. 

 

07)  

 

I. “Mas,  diante dessa constatação, emerge a ideia 

do desenvolvimento sustentável” (L.10). 

II. “levando em consideração, portanto, a 

qualidade ambiental do planeta.” (L.13/14). 

 

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em 

destaque, estabelecem, no contexto em que se 

inserem, respectivamente, as relações de 

 

(A) oposição e conclusão. 

(B) ressalva e ressalva. 

(C) explicação e oposição. 

(D) conclusão e adversidade. 

 

08) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está CORRETA é: 

 

(A) Na palavra “enfrentados” (L.2), os elementos 

em destaque formam encontro consonantal. 

(B) No vocábulo “haverá” (L.36), o ‘h’ é uma 

consoante brasileira. 

(C) Na palavra “própria” (L.37), há a ocorrência de 

três sílabas. 

(D) No termo “devem” (L.15), há a ocorrência de 

um ditongo.  
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09) Quanto ao predicado, o nome é o núcleo da 

informação em: 

 

(A) “o desenvolvimento sustentável tem seis aspectos 

prioritários” (L.15). 

(B) “O desenvolvimento, nesta base, preocupa-se com 

a geração de riquezas” (L.12). 

(C) “os recursos naturais ficaram cada vez mais 

escassos em quantidade e qualidade” (L.4/5). 

(D) “a miséria, a degradação ambiental e a poluição 

aumentam dia a dia.” (L.8\9). 

 

10) Marque a alternativa cuja expressão transcrita  

NÃO é o sujeito da oração. 

 

(A) “a importância da água na conjuntura mundial” 

(L.1). 

(B) “tanta riqueza” (L.8). 

(C) “a ideia do desenvolvimento sustentável” (L.10). 

(D) “a miséria, a degradação ambiental e a poluição” 

(L.8\9). 

 

11)  No texto, o termo: 

 

(A) “toca” (L.24) está usado em seu sentido literal. 

(B) “cada vez” (L.5) expressa ideia de tempo. 

(C) “emerge” (L.10) tem como sinônimo o vocábulo  

“imerge”. 

(D) “pilares” (L.36) denota durabilidade. 

 

12) Marque a alternativa em que todas as palavras 

estejam divididas corretamente. 

 

(A) “cres-ci-men-to” (L.4) - “res-sal-tar” (L.4) - “pró-

pria” (L.37). 

(B) “pró-pri-a” (L.37) - “i-de-ia” (L.10) - “sa-ú-de” 

(L.17). 

(C) “na-tu-ra-is” (L.5) - res-pe-i-to” (L.21) - “de-i-xar” 

(L.32). 

(D) “ne-ce-ssá-ria” (L.37) - “á-gu-a” (L.27) - des-e-qui-

lí-bri-os” (L.8). 

 

13) A forma verbal “tenham” (L.18) indica uma ação: 

 

(A) habitual. 

(B) contínua. 

(C) concluída. 

(D) hipotética. 

 

 

14) Marque a alternativa em que as afirmações 

apresentam ideias de oposição entre si. 

 

(A) “O desenvolvimento, nesta base, preocupa-se 

com a geração de riquezas e tem o objetivo de 

distribuí-las” (L.12/13). 

(B) “Dessa forma, o desenvolvimento sustentável 

tem seis aspectos prioritários que devem ser 

entendidos como metas” (L.15/16). 

(C) “nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, 

por outro lado, a miséria, a degradação 

ambiental e a poluição aumentam dia a dia.” 

(L.8/9). 

(D) “Ao lado dessa questão, há de se ressaltar que, 

com o grande crescimento da população, os 

recursos naturais ficaram cada vez mais 

escassos em quantidade e qualidade, mais 

difíceis e complexos de serem obtidos e 

conservados e mais caros para distribuir, 

entregar, prover e ampliar” (L.4/6). 

 

15) Define-se como substantivo abstrato aquele 

cuja existência depende de outro ser, como, por 

exemplo, o destacado em: 

 

(A) “a importância da água na conjuntura mundial” 

(L.1). 

(B) “emerge a ideia do desenvolvimento 

sustentável” (L.10). 

(C) “a qualidade ambiental do planeta” (L.14). 

(D) “sem esses três pilares de apoio” (L.35/36). 
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16) O valor de 5 – 2 x 3 + 8 – 3 x 2 + 1 + 4 x 5 é: 
 

(A) 165 

(B) 22 

(C) 32 

(D) 155 

 

17) O menor múltiplo comum do 3º múltiplo positivo 

de 8 e do 2º múltiplo positivo de 16 é: 
 

(A) 96 

(B) 64 

(C) 72 

(D) 120 

 

18) Uma peça de tecido tem 7 metros de 

comprimento. A cada dia uma costureira corta 1 

metro do tecido e faz um vestido. Quantos dias 

ela levará para cortar a peça toda? 
 

(A) 5 

(B) 6 

(C) 7 

(D) 8 

 

19) Transformando 0,04593 km para cm, 

encontramos: 
 

(A) 459,3 

(B) 45,93 

(C) 4593 

(D) 45930 

 
20) João gastou 2/5 do seu salário com o aluguel, 2/3 

do restante com alimentação, ficando ainda com 

120 reais. O salário de João é: 
 

(A) 700 reais 

(B) 750 reais 

(C) 550 reais 

(D) 600 reais 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA Elementar                                    QUESTÕES 16 A 20 

 

Cálculos 
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21) De acordo com a resolução nº 168/2004 que exame 

será preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a 

cada três anos para condutores com mais de 

sessenta e cinco anos de idade, no local de 

residência ou domicílio do examinado? 

 

(A) Exame de Aptidão Física e Mental 

(B) Avaliação Psicológica 

(C) Exame de Direção Veicular, 

(D) Exame escrito 

 

22) De acordo com a resolução nº 168/2004 a que 

exame o condutor que exerce atividade de 

transporte remunerado de pessoas ou bens terá 

que se submeter de acordo com os parágrafos 2º e 

3º do Art. 147 do Código de Trânsito Brasileiro? 

 

(A) Exame escrito, sobre a integralidade do conteúdo 

programático, desenvolvido em Curso de 

Formação para Condutor. 

(B) Exame de Aptidão Física e Mental e a Avaliação 

Psicológica 

(C) Apenas Exame Psicológico 

(D) Exame de Direção Veicular, realizado na via 

pública, em veículo da categoria para a qual esteja 

se habilitando. 

 

23) De acordo com a resolução CONTRAN nº 

168/2004, a Avaliação Psicológica será exigida 

quando da: EXCETO. 

 

(A) Obtenção da ACC e da CNH;  

(B) Renovação caso o condutor exercer serviço 

remunerado de transporte de pessoas ou bens;  

(C) Substituição do documento de habilitação obtido 

em país estrangeiro;  

(D) Por solicitação do próprio condutor.  

 

 
 

 

24) De acordo com a resolução nº 168/2004 – 
CONTRAN. O candidato será avaliado, no Exame 
de Direção Veicular, em função da pontuação 
negativa por faltas cometidas durante todas as 
etapas do exame, atribuindo-se a seguinte 
pontuação: 
 

I. Uma falta eliminatória: reprovação; 
II.  Uma falta grave: 03 (três) pontos negativos;  
III. Uma falta média: 02 (dois) pontos negativos;  
IV. Uma falta leve: 01 (um) ponto negativo.  

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir que: 
 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 
(B) Apenas II, III e IV estão corretas 
(C) Apenas I, III e IV estão corretas 
(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 
25) Todas abaixo constituem faltas eliminatórias no 

Exame de Direção Veicular, para veículos das 
categorias “B”, “C”, “D” e “E”: EXCETO. 
 

(A) Desobedecer à sinalização semafórica e de 
parada obrigatória; 

(B) Transitar em contramão de direção; 
(C) Não observar as regras de ultrapassagem ou de 

mudança de direção; 
(D) Provocar acidente durante a realização do 

exame; 
 

26) De acordo com a resolução nº 168/2004 – 
CONTRAN em seu art. 23 que diz quando se 
tratar de candidato às categorias “C”, “D” e “E”, a 
Instrução e o Exame de Direção Veicular 
deverão ser realizados em veículos que 
atendam aos seguintes requisitos:  

I. Categoria “C” – veículo motorizado utilizado no 
transporte de carga, registrado com capacidade 
mínima de Peso Bruto Total (PBT) de 6.000 Kg;  

II. Categoria “D” – veículo motorizado utilizado no 
transporte de passageiros, registrado com 
capacidade mínima de 20 (vinte) lugares;  

III. Categoria “E” – combinação de veículos onde o 
caminhão trator deverá ser acoplado a um 
reboque ou semirreboque, que esteja registrado 
com capacidade de PBT de no mínimo 6.000kg 
ou veículo articulado cuja lotação exceda a 20 
(vinte) lugares. 
 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 
que: 
 

(A) Apenas I e II estão corretas 
(B) Apenas I e III estão corretas 
(C) Apenas II e III estão corretas 
(D) I, II e III estão corretas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                       QUESTÕES 21 A 40 
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27) De acordo com a resolução de nº 432/2013 – 
CONTRAN, a confirmação da alteração da 
capacidade psicomotora em razão da influência de 
álcool ou de outra substância psicoativa que 
determine dependência dar-se-á por meio de, pelo 
menos, um dos seguintes procedimentos a serem 
realizados no condutor de veículo automotor:  
 

I. Exame de sangue;  
II. Exames realizados por laboratórios especializados, 

indicados pelo órgão ou entidade de trânsito 
competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de 
consumo de outras substâncias psicoativas que 
determinem dependência; 

III. Teste em aparelho destinado à medição do teor 
alcoólico no ar alveolar (etilômetro);  

IV. Verificação dos sinais que indiquem a alteração 
apenas da capacidade física do condutor.  
 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 
que: 
 
(A) I, II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas II, III e IV estão corretas 
(C) Apenas I, II e III estão corretas 
(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 
28) De acordo com a resolução nº 432/2013, a 

fiscalização do consumo, pelos condutores de 
veículos automotores, de bebidas alcoólicas e de 
outras substâncias psicoativas que determinem 
dependência deve ser procedimento operacional. 
 

(A) Rotineiro dos órgãos de trânsito. 

(B) Em datas de grandes festas pelos órgãos de trânsito 

(C) De seis em seis meses pelos órgãos de trânsito 

(D) De três em três meses pelos órgãos de trânsito 

 
29) De acordo com a resolução nº 432/103. O crime 

previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por 
qualquer um dos procedimentos abaixo: 
 

(A) Exame de sangue que apresente resultado igual ou 
superior a 8 (oito) decigramas de álcool por litro de 
sangue (8 dg/L);  

(B) Teste de etilômetro com medição realizada igual ou 
superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar 
alveolar expirado (0,34 mg/L), descontado o erro 
máximo admissível nos termos da “Tabela de 
Valores Referenciais para Etilômetro” constante no 
Anexo I dessa resolução. 

(C)  Exames realizados por laboratórios 
especializados, indicados pelo órgão ou entidade 
de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, 
em caso de consumo de outras substâncias 
psicoativas que determinem dependência; 

(D) Sinais de alteração da capacidade psicomotora 
obtido na forma do art. 5º dessa resolução. 

30) Todas as ações abaixo competem às JARI: 

EXCETO: 

 

(A) Julgar os recursos interpostos pelos infratores; 

(B) Solicitar aos órgãos e entidades executivos de 

trânsito e executivos rodoviários informações 

complementares relativas aos recursos, 

objetivando uma melhor análise da situação 

recorrida; 

(C) Encaminhar aos órgãos e entidades executivos 

de trânsito e executivos rodoviários 

informações sobre problemas observados nas 

autuações e apontados em recursos, e que se 

repitam sistematicamente. 

(D) Proceder à supervisão, à coordenação, à 

correição dos órgãos delegados, ao controle e à 

fiscalização da execução da Política Nacional de 

Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 

 

31) O condutor que transitar com o veículo na faixa 

ou via de trânsito exclusiva, regulamentada com 

circulação destinada aos veículos de transporte 

público coletivo de passageiros, salvo casos de 

força maior e com autorização do poder público 

competente está sujeito a: 

 

(A) Infração - gravíssima; Penalidade - multa e 

apreensão do veículo; Medida Administrativa - 

remoção do veículo. 

(B) Infração - média; Penalidade - multa; Medida 

administrativa - remoção do veículo; 

(C) Infração - grave; Penalidade - multa; Medida 

administrativa - remoção do veículo; 

(D) Infração - gravíssima; Penalidade - multa (cinco 

vezes) e suspensão do direito de dirigir; Medida 

administrativa - recolhimento do documento de 

habilitação. 

 

32) A autoridade de trânsito, na esfera das 

competências estabelecidas no Código de 

Trânsito Brasileiro e dentro de sua 

circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele 

previstas, dentre outras são as seguintes: 

EXCETO. 
 

(A) Cassação da Carteira Nacional de Habilitação; 

(B) Recolhimento da Permissão para Dirigir; 

(C) Cassação da Permissão para Dirigir;  

(D) Frequência obrigatória em curso de 

reciclagem. 
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33) A placa abaixo é de advertência que significa: 

 

 

 

 

 

 

(A) Curva em "S" à Esquerda 

(B) Curva Acentuada em "S" à Esquerda 

(C) Curva Acentuada à Esquerda 

(D) Curva à Esquerda 

 

34) A placa abaixo é de regulamentação e significa: 

 

 

 

 

 

 

(A) Proibido Trânsito de Veículos em faixa dupla 

(B) Proibido Ultrapassar 

(C) Proibido Trânsito de Veículos de Carga 

(D) Proibido dois veículos na pista 

 

35) O sistema elétrico de um carro é constituído, dentre 

outros, pelas seguintes partes: EXCETO. 

 

(A) Bateria 

(B) Distribuidor 

(C) Alternador 

(D) Radiador 

 

36) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro 

rodas as afirmações sobre o licenciamento estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, 

reboque ou semirreboque, para transitar na via, 

deverá ser licenciado anualmente pelo órgão 

executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito 

Federal, onde estiver registrado o veículo. 

(B) No caso de transferência de residência ou 

domicílio, é válido, durante o exercício, o 

licenciamento de origem. 

(C) O primeiro licenciamento será feito três meses 

após o registro. 

(D) 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. 

37) Todos os outros veículos possuem diferencial, 
desde um carro de passeio popular, passando 
pelos superesportivos e até os carros de 
Fórmula 1. O diferencial tem a função de: 
 

(A) Facilitar a saída do veículo de atoleiros. 
(B) Compensar as diferentes rotações das rodas de 

tração nas curvas. 
(C) Diminuir o torque na roda de tração que oferece 

menor atrito com a pista. 
(D) Tracionar igualmente todas as rodas de tração. 

 
38) Qual a função dos amortecedores, nos conjuntos 

de suspensões? 
 

(A) Diminuir os movimentos oscilatórios das molas 
(B) Evitar atritos do pneu com o solo. 
(C) Auxiliar a mudança de direção nas curvas. 
(D) Manter a altura da carroceria. 

 
39) Hemorragia é a perda de sangue devido ao 

rompimento de um vaso sanguíneo, veia ou 
artéria. Assim em um acidente no trânsito em 
que você verifica que a vítima está com 
hemorragia deve seguir dentre outros 
procedimentos todos abaixo, EXCETO. 
 

(A) Use uma compressa limpa e seca: gaze, pano 
e/ou lenço limpo. Coloque a compressa sobre o 
ferimento. Pressione com firmeza. 

(B) Use atadura, tira de pano, gravata ou outro 
recurso que tenha à mão para amarrar à 
compressa e mantê-la bem firme no lugar. 

(C) Caso não disponha de compressa, feche a ferida 
com o dedo ou com a mão, evitando uma 
hemorragia intensa. 

(D) Quando o ferimento for nos braços ou nas 
pernas e sem fratura, a hemorragia será 
controlada mais facilmente se a parte ferida 
ficar virada pra baixo. 
 

40) Ao chegar a um local de acidente você verificou 
que uma das vítimas estava tendo convulsões 
para ajudá-la você deve seguir todos os 
procedimentos abaixo, EXCETO. 
 

(A) Coloque a vítima deitada de costas e proteja-lhe 
a cabeça e vire-a para o lado 

(B) Introduza um pedaço de pano ou lenço limpo 
entre os dentes para evitar mordeduras na 
língua 

(C) Afaste qualquer objeto para que não se 
machuque 

(D) Aperte-lhe as roupas para que ela não se debata 
além de jogar água sobre ela. 
 

 




