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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

  

MOTORISTA SOCORRISTA SAMU 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

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.  
 

Português Matemática 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

(Adaptado de Exame, 21/05/2016) 

 

 

 

 

 

(TEXTO) 

Pesquisadores da Argentina encontraram nas cercanias da Base Marambio, na 1 

Antártida, um fóssil de um exemplar de uma ave correspondente ao período Eoceno (de 34 2 

milhões a 56 milhões de anos atrás): o pelagornitídio, que garante ser a maior e mais antiga 3 

das aves que são conhecidas, segundo o governo do país. “Trata-se de uma ave de mais de 4 

seis metros de envergadura de asa, a maior e a mais antiga da qual se têm registro”, afirmou 5 

neste sábado o Ministério das Relações Exteriores em comunicado. 6 

Segundo o estudo, este grupo de aves, que chegou a se espalhar por todo o mundo 7 

pouco tempo depois da extinção dos dinossauros, tinha asas que lhe permitia atravessar 8 

grandes distâncias, e seus leves ossos possibilitavam que pegasse altura aproveitando as 9 

correntes de ar. 10 

Há 50 milhões de anos, segundo as mais recentes pesquisas, começou um período 11 

de aquecimento da temperatura dos oceanos que provocou uma grande produtividade 12 

biológica dos mares antárticos. Portanto, os pelagornitídios e os pinguins teriam tido 13 

alimento suficiente para poder desenvolver tamanhos tão grandes. 14 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01. De acordo com as ideias do Texto, julgue os itens 

abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, 

assinale a alternativa com a ordem correta das 

respostas, de cima para baixo: 

 

(__) O Pelagornitídio é a maior ave que já existiu na 

história da humanidade. 

(__) De acordo com os estudos, o Pelagornitídio não 

conviveu com os dinossauros. 

(__) O grande aquecimento das temperaturas do oceano 

causou a extinção dos Pelagornitídios. 

 

(A) V – F – F 

(B) F – V – F 

(C) F – V – V 

(D) F – F – V 

 

02. Assinale a alternativa em que a locução verbal 

sublinhada está no mesmo tempo e modo verbal que 

“teriam tido” (linha 13), retirada do Texto: 

 

(A) Tenho estado ocupado ultimamente. 

(B) Eu poderia ter avisado sobre o novo prazo. 

(C) Nós esperávamos estudar no final de semana. 

(D) Essas pessoas devem estar perdidas.  

 

03. Em relação à pontuação do Texto, analise os itens 

abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. Manteria a correção gramatical se acrescentássemos 

uma vírgula imediatamente após a palavra “sábado” 

(linha 6). 

II. A vírgula imediatamente após a palavra “dinossauros” 

(linha 8) é utilizada para separar, em uma 

enumeração, termos de mesma função sintática. 

III. Os dois pontos após “atrás” (linha 3) são utilizados 

para explicitar termo anteriormente citado pelo autor. 

 

(A) Apenas I está correto. 

(B) Apenas II está correto. 

(C) Apenas III está correto. 

(D) Apenas I e II estão corretos. 

 

04. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa 

correta do acento da palavra destacada do Texto: 

 

(A) “Antártida” (linha 2): Acentuam-se todas as palavras 

proparoxítonas. 

(B) “fóssil” (linha 2): Acentuam-se as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não 

de “s”. 

(C) “atrás” (linha 3): Acentuam-se os monossílabos 

tônicos terminados em “a” (s). 

(D) “período” (linha 2): Acentuam-se as vogais tônicas 

dos hiatos, seguidas ou não de “s”. 

 

05. Assinale a alternativa em que a palavra “mais” 

pertence à mesma classe gramatical que em “... 

garante ser a maior e mais antiga das aves (...)” 

(linhas 3 e 4): 

 

(A) Mais vezes de treinamento serão necessárias. 

(B) Precisamos de mais oportunidades imediatamente. 

(C) A indústria vendeu mais produtos neste mês. 

(D) Os produtos foram vendidos mais caro. 

 

06.  Quanto à classificação fonética, em “aquecimento da 

temperatura dos oceanos” (linha 12), há exatamente: 

 

(A) 3 (três) dígrafos e 1 (um) hiato. 

(B) 2 (dois) hiatos. 

(C) 1 (um) hiato e 1 (um) ditongo. 

(D) 2 (dois) ditongos e 1 (um) hiato. 

 

07.  Analise os trechos abaixo retirados do Texto. Em 

seguida, assinale a alternativa que compreende os 

que desrespeitaram as regras de concordância 

verbal da Língua Portuguesa: 

 

I. “... que garante ser a maior e mais antiga das aves que 

são conhecidas (...)” (linhas 3 e 4) 

II. “...a maior e a mais antiga da qual se têm registro. (...)” 

(linha 5) 

III. “...tinha asas que lhe permitia atravessar grandes 

distâncias (...)” (linhas 8 e 9) 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

 

08.  Os fonemas da língua portuguesa classificam-se em 

vogais, semivogais e consoantes. Podemos afirmar 

que existe semivogal na seguinte palavra retirada do 

Texto: 

 

(A) “Pesquisadores” (linha 1) 

(B) “exemplar” (linha 2) 

(C) “período” (linha 2) 

(D) “maior” (linha 3) 

 

09.  Dentre as alternativas, a melhor palavra sinônima 

para a expressão “cercanias” (linha 1) no contexto do 

Texto é: 

 

(A) Entranhas 

(B) Adjacências  

(C) Altitudes 

(D) Profundidades 
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ÁREA LIVRE 

10.  Levando-se em consideração a concordância verbal, 

assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna da frase abaixo: 

 

“Se não _______ a carteira, passaríamos por 

problemas.” 

 

(A) Tivesse trazido 

(B) Estivesse trazido 

(C) Tivesse trago 

(D) Estivesse trago 

 

11.  Observe as palavras sublinhadas nas frases abaixo, 

derivadas do verbo “lembrar”. Assinale a alternativa 

em que a palavra sublinhada é classificada como 

substantivo: 

 

(A) O rapaz estava lembrando os momentos bons. 

(B) A lembrança permaneceu mesmo após anos. 

(C) A história foi lembrada diversas vezes. 

(D) Quando me lembro da viagem, rio sozinha. 

 

12.  No trecho abaixo, também adaptado de Exame, 

conclui-se que há erro de grafia na seguinte palavra 

sublinhada: 

 

“O Ministério destacou que a descoberta de um número 

incompleto durante a campanha antártica de 2014 facilitou 

a revisão de todos os pelagornítidos antárticos conhecidos 

até então, o que permitiu um avanço "considerável" no 

conhecimento da diversidade e da evolução deste grupo 

de aves, cuja estinção ocorreu há 3 milhões de anos.” 

 

(A) “antártica” 

(B) “revisão” 

(C) “considerável” 

(D) “estinção”  

 

13. As sílabas são grupos fônicos emitidos em única 

pronúncia. Dessa forma, há sílaba formada por uma 

vogal sozinha – desacompanhada de outros fonemas 

- na seguinte palavra: 

 

(A) Trouxe 

(B) Juízes 

(C) Mais 

(D) Investigador 

 

14.  A palavra “coordenadoria” possui a seguinte 

separação silábica: 

 

(A) Coor-de-na-do-ri-a 

(B) Co-or-de-na-do-ria 

(C) Co-or-de-na-do-ri-a 

(D) Coor-de-na-do-ria 

 

15.  Analise a frase a seguir: “Nada acontece por acaso, 

ou seja, tudo depende de nosso esforço.”. As 

vírgulas empregadas são utilizadas devido à seguinte 

regra gramatical: 

 

(A) Utilizam-se vírgulas para isolar elemento de valor 

meramente explicativo. 

(B) Utilizam-se vírgulas para marcar orações 

subordinadas. 

(C) Utilizam-se vírgulas para isolar elementos repetidos 

em uma enumeração. 

(D) Utiliza-se vírgula para separar elementos que 

exercem a mesma função na oração. 
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CÁLCULOS 

 

 

16) O valor da expressão  , para A = 3 e B = -2, 

é um número compreendido entre. 

 

A) -3  e -2. 

B) -2 e -1. 

C) -4 e -3. 

D) -1 e 0. 

 

17) A soma dos divisores naturais do número 40 é: 

 

A) ZERO 

B) 80 

C) 100 

D) 90 

 

18) Dois irmãos têm diferença de idade de 5 anos entre 

eles. Se o irmão mais novo tem 16 anos, qual a idade 

do irmão mais velho? 

 

A) 11 anos 

B) 14 anos 

C) 19 anos 

D) 21 anos 

 

19) Dividindo-se 50
50

 por 25
25

, obtém-se: 

 

A) 2
25

 

B) 2
50

 

C) 10
25

 

D) 10
50

 

 

20) Em um grupo de 60 pessoas, 40% são homens e 

75% das mulheres são solteiras. O número de 

mulheres casadas é: 

 

A) 6 

B) 7 

C) 8 

D) 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) São espécies de sinais de trânsito, dentre outros 

existentes: 
 

I. Horizontais. 

II. Verticais. 

III. Gestos do agente de trânsito e do condutor. 

IV. Luminosos. 
 

É certo o que se indica em: 

 

A) II e IV 

B) I, II, III e IV 

C) I, III e IV 

D) I, II e III 

 

22) A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: 

 

1. As indicações dos sinais sobre as demais normas de 

trânsito. 

2. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de 

circulação e outros sinais. 

3. As indicações do semáforo sobre os demais sinais. 

 

A ordem de preferência correta é: 

 

A) 2, 1 e 3 

B) 3, 2 e 1 

C) 1, 2 e 3 

D) 2, 3 e 1 

 

23) 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, exigindo-se, para tanto, SALVO: 

 

A) Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas 

nas extremidades da parte superior dianteira e 

lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade 

superior da parte traseira. 

B) Registro como veículo de passageiros. 

C) 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 azul, sendo 

que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor 

amarela, as cores aqui indicadas devem ser 

invertidas. 

D) Inspeção semestral para verificação dos 

equipamentos obrigatórios e de segurança. 

 

 

 
 
 

24) Quanto à tração, os veículos classificam-se em: 

 

I. Reboque ou semi-reboque. 
II. Automotor. 
III. De tração animal. 
IV. De propulsão humana. 
V. Oficial. 
 

A quantidade de assertivas corretas é: 
 
A) 2 

B) 5 

C) 4 

D) 3 

 

25) Em relação ao registro de veículos, assinale a opção 

ERRADA. 
 

A) O registro dos tratores e demais aparelhos 

automotores destinados a puxar ou a arrastar 

maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas 

será efetuado, sem ônus, pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, diretamente 

ou mediante convênio.  

B) O órgão executivo de trânsito competente só efetuará 

a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro 

do RENAVAM. 

C) O registro e o licenciamento dos veículos de 

propulsão humana e dos veículos de tração animal 

obedecerão à regulamentação estabelecida em 

legislação municipal do domicílio ou residência de 

seus proprietários. 

D) Será facultativa a expedição de novo Certificado de 

Registro de Veículo quando for alterada qualquer 

característica do veículo; 

 

26) Acerca das normas gerais de circulação e conduta no 

trânsito, assinale a opção INCORRETA. 
 

A) É obrigatório o uso do cinto de segurança para 
condutor e passageiros em todas as vias do território 
nacional, inclusive em situações regulamentadas 
pelo CONTRAN. 

B) Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a 
circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não 
houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou 
quando não for possível a utilização destes, nos 
bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de 
circulação regulamentado para a via, com preferência 
sobre os veículos automotores. 

C) A velocidade máxima permitida para a via será 
indicada por meio de sinalização, obedecidas suas 
características técnicas e as condições de trânsito. 

D) Nas vias providas de acostamento, os veículos 
parados, estacionados ou em operação de carga ou 
descarga deverão estar situados fora da pista de 
rolamento. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) É infração de trânsito de natureza leve: 

 

A) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de 

combustível. 

B) Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via 

pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de 

sua remoção e em que o veículo esteja devidamente 

sinalizado em pista de rolamento de rodovias e vias 

de trânsito rápido. 

C) Usar buzina em locais e horários proibidos pela 

sinalização. 

D) Estacionar o veículo junto ou sobre hidrantes de 

incêndio, registro de água ou tampas de poços de 

visita de galerias subterrâneas, desde que 

devidamente identificados, conforme especificação 

do CONTRAN. 

 

28) A hemorragia ocorre quando existe a perda sangue 

devido ao rompimento de vasos, podendo ser interna 

ou externa. Qual das alternativas abaixo as descreve 

respectivamente? 

 

A) Deve ser contida com pressão direta sobre o local 

que está sangrando / Deixa a vítima pálida, com suor 

frio e pegajoso, com respiração acelerada e 

batimentos cardíacos mais rápidos. 

B) Deixa a vítima pálida, com suor frio e pegajoso, com 

respiração acelerada e batimentos cardíacos mais 

rápidos / Deve ser contida com pressão direta sobre 

o local que está sangrando.  

C) Deve ser contida com pressão direta sobre o local 

que está sangrando / É caracterizada pelo 

sangramento não aparente, como os causados por 

fraturas internas ou úlceras do estomago. 

D) Deixa a vítima pálida, com suor frio e pegajoso, com 

respiração acelerada e batimentos cardíacos mais 

rápidos / É caracterizada pelo sangramento não 

aparente, como os causados por fraturas internas ou 

úlceras do estomago. 

 

29) A função do sistema circulatório é distribuir sangue a 

todas as partes do corpo, de forma que o O2 e 

nutrientes possam penetrar nos tecidos. O fluxo 

sanguíneo adequado também garante a retirada de 

elementos como o CO2 e catabólitos que, quando 

acumulados, passam a ser tóxicos para a célula. 

Portanto, quando esse sistema não funciona e falta 

O2 nos tecidos, haverá implicações sistêmicas 

decorrentes do sofrimento celular. Essa descrição 

corresponde a: 

 

A) Parada cardiorrespiratória. 

B) Hemorragia interna. 

C) Estado de Choque. 

D) Hipoglicemia. 

30) Em qualquer acidente, grave ou não, a vítima pode 

apresentar lesões na medula espinhal total ou 

parcial, ou simplesmente do arcabouço ósseo. A 

movimentação da vítima deve ser feita com cautela e 

somente em alguns casos. Qual das alternativas 

abaixo não é um deles? 

 

A) Se ela está de bruços e pode se sufocar. 

B) Se ela não tiver pulso. 

C) Para encaminhar à ambulância. 

D) Se ela se sente desconfortável com a posição. 

 

31) A velocidade inadequada de um veículo reduz o 

tempo disponível para uma reação eficiente em caso 

de perigo. Três elementos são importantes na hora 

de calcular o tempo restante para que não ocorra a 

colisão. Eles são respectivamente: 

 

A) Observação, frenagem e reação. 

B) Observação, reação e frenagem. 

C) Reação, observação e frenagem. 

D) Frenagem, reação e observação. 

 

32)  Se o condutor de um veículo que está em uma via 

que permite 100 km/h, se depara com piso irregular 

ou com chuva forte, qual seria o adequado para esta 

situação? 

 

A) Continuar na velocidade permitida pela via, 
facilitando o fluxo contínuo dos veículos. 

B) Ultrapassar a velocidade permitida pela via, 
facilitando o fluxo contínuo dos veículos. 

C) Adequar a velocidade como um controle 
emergencial, levando em consideração as condições 
momentâneas. 

D) Estacionar o veiculo em local seguro, levando em 
consideração as condições momentâneas. 

 

33)  A lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o código de trânsito brasileiro, pede que a 
velocidade do veículo seja compatível com todos os 
elementos do trânsito e do tráfego. Qual das 
alternativas abaixo os define respectivamente? 

 
A) É a movimentação e a imobilização de veículos, 

pessoas e animais nas vias terrestres / É o 
deslocamento de pessoas ou coisas pelas vias em 
missão de transporte. 

B) É o deslocamento de pessoas ou coisas pelas vias 
em missão de transporte / É a movimentação e a 
imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias 
terrestres. 

C) É a movimentação e a imobilização de veículos, 
pessoas e animais nas vias terrestres / É a 
imobilização de veículos de transporte público, 
privado e governamental.  

D) É a imobilização de veículos de transporte público, 
privado e governamental / É a movimentação e a 
imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias 
terrestres. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.503-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.503-1997?OpenDocument
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CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA SAMU 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

34)   A parada respiratória acontece quando há falta de 

oxigênio e excesso de gás carbônico no sangue, 

podendo ocorrer sozinha ou com a parada cardíaca. 

Quando ocorrer parada respiratória e a vítima se 

encontrar inconsciente, ou sem respiração o 

procedimento de insuflação pode ser realizado em 

adultos, crianças ou bebês. Qual das alternativas 

abaixo descreve respectivamente o processo de 

cada um deles? 
 

A) Uma insuflação a cada cinco segundos, por dez 

vezes / Uma insuflação a cada três segundos, por 

vinte vezes / Uma insuflação com somente o ar da 

boca a cada 3 segundos, por vinte vezes. 

B) Uma insuflação a cada três segundos, por vinte 

vezes / Uma insuflação com somente o ar da boca a 

cada 3 segundos, por vinte vezes / Uma insuflação a 

cada cinco segundos, por dez vezes. 

C) Uma insuflação com somente o ar da boca a cada 3 

segundos, por vinte vezes / Uma insuflação a cada 

cinco segundos, por dez vezes / Uma insuflação a 

cada três segundos, por vinte vezes. 

D) Uma insuflação a cada cinco segundos, por dez 

vezes / Uma insuflação com somente o ar da boca a 

cada 3 segundos, por vinte vezes / Uma insuflação a 

cada três segundos, por vinte vezes. 

 

35) Vários fatores podem levar uma pessoa ao estado de 

choque. Essa uma reação comum em vítimas de 

acidentes com hemorragias internas ou externas, 

ataques cardíacos, fraturas, amputações, etc. Além 

de fazer uma breve inspeção no acidentado, para ter 

uma noção global da situação, os demais 

procedimentos que o socorrista deve fazer a vítima 

nessa situação são: 
 

I. Tentar eliminar ou controlar a causa do choque 

(hemorragia, fratura, queimadura, etc.) além de 

afrouxar as vestes do acidentado para facilitar a 

circulação; 

II. Revisar os sinais vitais: manter as vias aéreas 

desobstruídas, verificar a respiração, batimentos 

cardíacos e nível de consciência; 

III. Se estiver consciente e respirando bem, deitá-lo com 

a cabeça mais baixa que o tronco e as pernas, 

principalmente quando houver suspeitas de fraturas 

no crânio ou de acidente vascular cerebral; 

IV. Se houver sangramento pela boca ou nariz, vômitos 

ou muita salivação colocá-la na posição lateral de 

segurança além de mantê-la agasalhado e protegido; 
 

Após análise dos procedimentos acima podemos concluir 

que: 
 

A) Apenas I, II e III estão corretos 

B) Apenas I, II e IV estão corretos 

C) Apenas II, III e IV estão corretos 

D) I, II, III e IV estão corretos. 

36) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro será 
obrigatória a expedição de novo Certificado de 
Registro de Veículo quando dos aspectos abaixo, 
EXCETO. 

 
A) For transferida a propriedade; 
B) O proprietário mudar o Município de domicílio ou 

residência; 
C)  For alterada qualquer característica do veículo;  
D)  Houver manutenção de categoria. 
 
37) Todas as afirmações sobre o licenciamento de 

veículos estão corretas, EXCETO. 
 
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) É opcional o porte do Certificado de Licenciamento 
Anual. 

D) 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, conforme disposto no 
art. 104 do Código de Trânsito Brasileiro. 

 
38) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os 

veículos especialmente destinados à condução 
coletiva de escolares somente poderão circular nas 
vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade 
executivo de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, exigindo-se, para tanto, procedimentos, 
entre eles, todos abaixo, EXCETO. 

 
A) Registro como veículo de passageiros; 
B) Cintos de segurança em número superior à lotação; 
C) Inspeção semestral para verificação dos 

equipamentos obrigatórios e de segurança; 
D) 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;  

 
39) O sistema de freio é o conjunto de peças automotivas 

que atuarão na brecagem do seu veículo. Fazem 
parte dele, dentre outras peças, todas abaixo, 
EXCETO. 

 
A) Pedal e potencializador; 
B) Cilindro mestre e válvulas de combinação; 
C) Diferencial; 
D) Freios a disco. 
 
40) A placa de advertência abaixo indica: 
 
A) Saliência ou Lombada 
B) Depressão 
C) Declive 
D) Pista Irregular 


