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A B C

A 

D 

Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

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

 

 

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 Atualidades Informática Conhecimentos Específicos 

10 05 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 saia 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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

MOTORISTA CATEGORIA B 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 01 A 05 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

FORA DO JOGO 

 

Alunos de bom desempenho escolar são o atalho mais rápido para a formação de gerações de espírito 1 
empreendedor e pendor criativo. Representam, enfim, a certeza de bom futuro para a economia de qualquer país. O 2 
Brasil parece fora desse jogo. Em um cruzamento inédito feito pelo Idados, instituto especializado em analisar 3 
números globais do ensino, os brasileiros que estão no topo da pirâmide escolar tiram notas semelhantes às dos 4 
alunos apenas medianos da OCDE (organização que reúne as nações mais ricas). Sim: nossa elite estudantil ombreia 5 
com a turma mais ou menos dos países desenvolvidos. Apenas 0,5% dos brasileiros briga de igual para igual com a 6 
nata de lá. 7 

O resultado foi garimpado nas planilhas do Pisa, exame aplicado pela OCDE desde 2000 para aferir o nível 8 
dos alunos de 15 anos em três áreas: leitura, matemática e ciências. A pesquisa do Idados se deteve na última prova 9 
de matemática, disciplina-mola para o avanço das várias ciências. É, portanto, uma medida contundente das 10 
possibilidades de o Brasil subir de patamar. O estudo não apenas pinta o retrato presente, como exibe o filmete do 11 
Brasil em sala de aula durante mais de uma década. Desde 2000, os bons estudantes até melhoraram nas notas, mas 12 
o avanço estancou em 2009, ao contrário do vigor revelado por países como China e Rússia, na curva do progresso. 13 

O grande mérito da pesquisa é expor, de maneira simples e didática, um gargalo normalmente escamoteado 14 
em meio a tantos outros. Em geral, no Brasil, olha-se para a média geral dos estudantes, e não para o pódio dos mais 15 
talentosos. [...] O levantamento do Idados mostra que, mantido o ritmo de hoje, os brasileiros só     alcançarão o atual 16 
patamar dos países mais bem-sucedidos na escola em 2060. Se   conseguirmos o feito de dobrar a velocidade do 17 
avanço, o prazo encurtará para 2036. Só que o jogo está sendo jogado por todos, e as demais nações também devem   18 
evoluir. Para não ficar de fora do tabuleiro, o Brasil precisará agir com muito mais velocidade e cuidado do que faz 19 
habitualmente. 20 

21 
   Adaptado de VIEIRA, Maria Clara. VEJA, n.21, ano 49, ed.2479, 25 maio, 2016, p.94.   

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

01) Depreende-se corretamente do texto: 

 

A) Os estudantes, no Brasil, apresentam o mesmo nível 

de desempenho escolar dos alunos de países como 

China e Rússia, o que faz surgir a esperança de 

melhoras na situação socioeconômica do país. 

B) Vislumbra-se, nos próximos anos, um aumento 

considerável no nível de desempenho escolar dos 

brasileiros, visto que a pesquisa do Idados os iguala 

aos melhores alunos da OCDE. 

C) A pesquisa do Idados revelou que os brasileiros, 

desde 2000 até a presente data, vêm melhorando de 

desempenho escolar, o que os nivela aos melhores 

alunos dos países desenvolvidos. 

D) O levantamento do Idados alerta para uma urgente 

necessidade de adoção de medidas, no sentido de 

melhorar o desempenho dos estudantes brasileiros, 

para que eles possam igualar-se aos alunos dos 

países mais desenvolvidos.  

 

02) “Representam, enfim, a certeza de bom futuro para 
a economia de qualquer país.” (L. 2) 

 
Considerando-se o contexto, é CORRETO afirmar 
que o elemento destacado pode ser substituído por: 

 
A) Porém 
B) Por isso    
C) Todavia 
D) Entretanto 
 
03) “O resultado foi garimpado nas planilhas do Pisa” 

(L.8)   
 

A forma verbal resultante da transposição da oração 
acima para outra modalidade da voz passiva é: 

 
A) Garimpou-se    
B) Garimparam-se 
C) Garimpava-se 

D) Garimpara-se 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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04) No período “O levantamento do Idados mostra que, 

mantido o ritmo de hoje, os brasileiros só 

alcançarão o atual patamar dos países mais bem-

sucedidos na escola em 2060.” (L. 16/17), a oração 

destacada pode ser classificada como:  

 

A) Oração subordinada adjetiva restritiva 

B) Oração subordinada adjetiva explicativa 

C) Oração subordinada substantiva subjetiva  

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta   

 

05)  Atente para as seguintes afirmações abaixo: 

 

I. No segmento “Para não ficar de fora do tabuleiro, o 

Brasil precisará agir com muito mais velocidade e 

cuidado do que faz habitualmente.” (L. 19/20), a 

preposição para introduz ideia de finalidade e pode 

ser substituída por a fim de.  

II. Mantém-se a correção gramatical da frase, se houver a 

substituição de de o por do em “É, portanto, uma 

medida contundente das possibilidades de o Brasil 

subir de patamar” (L.10/11). 

III. Em “Se conseguirmos o feito de dobrar a velocidade do 

avanço, o prazo encurtará para 2036.” (L.17/18), a 

substituição da forma verbal conseguirmos por 

conseguíssemos implica a substituição da forma 

verbal encurtará por encurtaria. 

IV. Os vocábulos “disciplina-mola” (L.10) e “bem-

sucedidos” (L.17) são formados pelo processo de 

composição por aglutinação. 

 

São verdadeiras APENAS: 

 

A) I e III   

B) II e III 

C) II e IV  

D) III e IV  

 

06) O emprego da vírgula na frase “explica o 

neurologista Norberto Frota, presidente da 

Academia Brasileira de Neurologia. ” Justifica-se por: 

 

A) Separar o vocativo 

B) Separar o aposto explicativo   

C) Marcar a supressão de um verbo 

D) Separar termos da mesma função 

AS QUESTÕES DE 07 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO 
TEXTO ABAIXO 
 

SOBRE O LER 

 

Ler rapidamente aquilo que o autor levou 

anos para pensar é um desrespeito. É certo que os 

pensamentos, por vezes, surgem rapidamente, 

como num relâmpago.  Mas a gravidez é sempre 

longa. Há frases que resumem uma vida. Por isso é 

preciso ler vagarosamente, prestando atenção nas 

ideias que se escondem nos silêncios que há entre 

as palavras. Eu gostaria que me lessem assim. Quer 

eu escreva como um poeta, no esforço para 

mostrar a beleza, ou como palhaço, no esforço para 

mostrar o ridículo, é sempre a minha carne que se 

encontra nas minhas palavras. 

 

ALVES, Rubem. Ostra feliz não faz pérola.2.ed. São Paulo: 

Planeta, 2014, p. 145. 

 
07) Em “Mas a gravidez é sempre longa.” (L.4/5), o autor 

refere-se: 
 
A) Ao surgimento dos pensamentos 
B) Ao ato de ler 
C) Ao silêncio das palavras 
D) Ao ato de criação literária   
 
08)  A figura de estilo presente em “É certo que os 

pensamentos, por vezes, surgem rapidamente, como 
num relâmpago.” (L.2/4) é: 

 
A) Metáfora 

B) Comparação   

C) Antítese 

D) Eufemismo 

 
09)  No segmento “Por isso é preciso ler 

vagarosamente” (L. 5 / 6), a locução destacada pode 
ser substituída, sem alterar o sentido, por: 

 
A) No entanto 

B) Porém 

C) Contudo 

D) Portanto   

 
10)  Com a substituição do verbo haver por existir em 

“Há frases que resumem uma vida” (L.5), obtém-se a 
forma verbal: 

 
A) Existe 

B) Existiu 

C) Existem   

D) Existiram 

1 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 

3 
 

 

 

4 
 

 

 

5 
 

 

 

 

 

6 
 

 

 

 

7 
 

 

 

8 
 

 

 

 

9 
 

 

 

 

10 
 

 

 

 

11 
 

 

 

 

12 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 5  

 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA B 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

ÁREA LIVRE 

 
 

11) A operação Lava Jato é a maior investigação de 

corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já 

teve. Seu nome se deve: 

 

A) Ao uso de uma rede de postos de combustíveis e lava 

a jatos de automóveis para movimentar recursos 

ilícitos pertencentes a uma das organizações 

criminosas inicialmente investigadas; 

B) A troca de combustíveis por apetrechos de lava a 

jatos num escambo ilícito que envolveu patrimônio 

público; 

C) Ao enriquecimento de um senador da República com 

a súbita aquisição de uma rede de postos de 

gasolinas e etanol brasileiros; 

D) À venda irregular de lava a jatos da Petrobrás para a 

Texaco e para a Esso. 

 

12) Não corresponde a um grande escritor da atualidade 

e uma de suas principais obras: 

 

A) Mário Vargas Llosa - A Casa Verde; 

B) Rubem Fonseca - Agosto; 

C) Paulo Coelho - O Alquimista; 

D) Luis Fernando Veríssimo - Monte Cinco. 

 

13) Um sangrento conflito deixou mais de 250 mil 

mortes e desencadeou uma série de problemas em 

âmbito mundial – o avanço do Estado Islâmico, o 

aumento do fluxo de refugiados e o acirramento das 

rivalidades no Oriente Médio. No final de janeiro, a 

ONU irá mediar as negociações para tentar encontrar 

uma saída política para o conflito. As conversas 

ocorrem em Genebra com a participação das grandes 

potências, do governo e da oposição. As negociações 

serão difíceis, principalmente devido à relutância do 

presidente Bashar al-Assad em deixar o poder. O 

palco do conflito é o seguinte país: 

 

A) Síria; 

B) Iraque; 

C) Irã; 

D) Afeganistão.  

 

14) O Presidente do Senado é: 

 

A) Renan Calheiros; 

B) Jader Barbalho; 

C) José Sarney; 

D) Eduardo Cunha. 

15) Brexit é uma expressão usada para identificar quem 

estava a favor da saída, da União Europeia, de: 

 

A) Alemanha; 

B) Itália; 

C) França; 

D) Reino Unido. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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ÁREA LIVRE 

 
 

 
16) Dentre as opções a seguir, assinale a alternativa 

verdadeira: 
 
A) Internet e a Intranet não são meios de 

compartilhamento de dados, no entanto, possuem 
acesso restrito. 

B) A Internet, diferente da Intranet não possui 
comunicação externa. 

C) A intranet não tem compartilhamento de dados, mas 
possui a rede local (LAN). 

D) Intranet tem acesso restrito a um determinado 
público, geralmente utilizado por empresas. 

 
17) Qual alternativa abaixo está correta em relação as 

diferenças entre Hardware e Software: 
 
A) Hardware são programas de segurança que fazem 

parte do computador. E software é o responsável 
pela memória principal. 

B) Hardware são antivírus instalados que fazem toda a 
limpeza do computador, e Software é a parte física 
do computador. 

C) Hardware é a parte física do computador, sendo 
assim monitor de vídeo, teclado, etc. E Software são 
os programas no qual fazem o computador ser útil ao 
executar qualquer que seja a tarefa.  

D) Hardware é a CPU do computador e Software é a 
memória principal.  

 
18) Sobre os atalhos no Excel, qual das opções está 

INCORRETA: 
 
A) CTRL+SHIFT+:  insere a hora atual. 
B) CTRL+5 aplica ou remove o tachado. 
C) CTRL+1 exibe a caixa de formatação de células. 
D) CTRL+3 aplica ou remove sublinhado. 
 
19) É importante que o usuário do computador faça 

sempre uma cópia de segurança de seus arquivos. 
Qual é o nome dado a essa operação? 

 
A) Renderização 
B) Decodificação 
C) Backup 
D) Salvar como 
 
20) Em um documento aberto no Word, Adalberto 

precisa editar seu texto. O mesmo pretende copiar 
uma parte do texto e colar em outro local. Qual 
procedimento Adalberto irá realizar? 

 
A) CTRL+C para copiar e CTRL+L para colar. 
B) CTRL+O para copiar e CTRL+V para colar. 
C) CTRL+C para copiar e CTRL+V para colar. 
D) CTRL+V para copiar e CTRL+C para colar. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   INFORMÁTICA                                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Sobre a condução de motocicletas, motonetas e 

ciclomotores, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) Os condutores de motocicletas, motonetas e 

ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando 

capacete de segurança, com viseira ou óculos 

protetores. 

B) Os condutores de motocicletas, motonetas e 

ciclomotores só poderão circular nas vias segurando 

o guidom com as duas mãos. 

C) Os condutores de motocicletas, motonetas e 

ciclomotores só poderão circular nas vias usando 

vestuário de proteção, de acordo com as 

especificações do CONTRAN. 

D) Os condutores de motocicletas, motonetas e 

ciclomotores só poderão circular nas vias usando 

vestuário de proteção, de acordo com as 

especificações do DETRAN. 

 

22) Sobre a sinalização de trânsito, julgue os itens a 

seguir. 

 

(    ) 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. 

(    ) É proibido 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. 

(    ) 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. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) V,F,F 

B) F,V,F 

C) V,V,V 

D) V,V,F 

 

 

 

23) Quando houver alteração das características 

originais de fábrica, o proprietário deverá 

providenciar: 

 

A) Comprovante de procedência e justificativa da 

propriedade dos componentes e agregados 

adaptados ou montados no veículo. 

B) Certidão negativa de roubo ou furto de veículo. 

C) Certificado de Registro de Veículo anterior. 

D) Certificado de Licenciamento Anual. 

 

24) 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. 

(    ) Veículo de uso bélico para transitar na via, deverá ser 

licenciado anualmente pelo órgão executivo de 

trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde 

estiver registrado o veículo. 
 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) V,F,F 

B) F,V,F 

C) V,V,V 

D) V,V,F 

 

25) Ocorrendo infração prevista na legislação de 

trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual 

constará, EXCETO: 

 

A) Tipificação da infração. 

B) Local, data e hora do cometimento da infração. 

C) Caracteres da placa de identificação do veículo, sua 

marca e espécie, e outros elementos julgados 

necessários à sua identificação. 

D) Necessariamente, o prontuário do condutor. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Sobre a autuação, julgue os itens a seguir. 

 

(    ) A infração deverá ser comprovada por declaração da 

autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, 

por aparelho eletrônico ou por equipamento 

audiovisual, reações químicas ou qualquer outro 

meio tecnologicamente disponível, previamente 

regulamentado pelo CONTRAN. 

(    ) Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente 

de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio 

auto de infração, informando os dados a respeito do 

veículo. 

(    ) O agente da autoridade de trânsito competente para 

lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, 

estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar 

designado pela autoridade de trânsito com jurisdição 

sobre a via no âmbito de sua competência. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) V,F,F 

B) F,V,F 

C) V,V,V 

D) V,V,F 

 

27) Hastes que possuem uma das extremidades 

achatadas, em forma de disco, e que se assentam 

perfeitamente em suas sedes no cabeçote. São 

instaladas no cabeçote, no interior das câmaras de 

combustão. 

 

A) Rotores 

B) Cabos de vela 

C) Válvulas 

D) Juntas do cabeçote 

 

28) Através do pulso ou das pulsações do sangue dentro 

do corpo, é possível avaliar se a circulação e o 

funcionamento do coração estão normais ou não. 

Assinale a alternativa que NÃO representa uma 

forma de sentir o pulso com facilidade. 

 
A) Procurar acomodar o braço do acidentado em 

posição relaxada. 
B) Usar o dedo indicador, médio e anular sobre a artéria 

escolhida para sentir o pulso, fazendo uma leve 
pressão sobre qualquer um dos pontos onde se pode 
verificar mais facilmente o pulso de uma pessoa.  

C) Usar o polegar para não correr o risco de sentir suas 
próprias pulsações. 

D) Contar no relógio as pulsações num período de 60 
segundos. Neste período deve-se procurar observar 
a regularidade, a tensão, o volume e a frequência do 
pulso. 

29) Todo condutor deverá, antes de efetuar uma 

ultrapassagem, certificar-se de que: 

 

(__) nenhum condutor que venha atrás haja começado 

uma manobra para ultrapassá-lo; 

(__) nenhum condutor que venha no sentido contrário 

esteja parado no acostamento; 

(__) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja 

indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. 

 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) 

para as falsas: 

 

A) V-V-F. 

B) V-F-V. 

C) V-F-F. 

D) F-V-V. 

 

30) Exceto quando houver sinalização permitindo a 

ultrapassagem, o condutor NÃO poderá ultrapassar 

veículos em: 

 

I - vias com duplo sentido de direção e pista única;  

II - nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade 

suficiente;  

III - nas passagens de nível, nas pontes e viadutos; 

IV - nas travessias de pedestres. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

31)  Assinale a alternativa incorreta segundo o disposto 

no Código de Trânsito Brasileiro: 

 

A) O condutor e os passageiros não deverão abrir a 

porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo 

sem antes se certificarem de que isso não constitui 

perigo para eles e para outros usuários da via. 

B) O embarque e o desembarque devem ocorrer 

sempre do lado da calçada, exceto para o condutor. 

C) O estacionamento dos veículos sem abandono do 

condutor poderá ser feito somente nos locais 

previstos no Código de Trânsito Brasileiro ou 

naqueles regulamentados por sinalização específica. 

D) O estacionamento de veículos na via somente poderá 

ocorrer em locais com guia rebaixada. 
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32) O 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, na forma da lei. Registrado o 

veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de 

Veículo - CRV de acordo com os modelos e 

especificações estabelecidos pelo CONTRAN, 

contendo as características e condições de 

invulnerabilidade à falsificação e à adulteração. Será 

obrigatória a expedição de novo Certificado de 

Registro de Veículo quando: 

 

(__) for transferida a propriedade do veículo; 

(__) houver mudança de categoria do veículo; 

(__) quando o dono ou condutor do veículo perder a sua 

autorização para conduzir veículos. 

 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) 

para as falsas: 

 

A) V-F-F. 

B) F-V-F. 

C) V-V-F. 

D) F-V-V. 

 

33)  Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe 

seja favorável, nenhum condutor pode entrar em 

uma interseção se houver possibilidade de ser 

obrigado a imobilizar o veículo na área do 

cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem 

do trânsito transversal. Quando proibido o 

estacionamento na via, a parada deverá sempre 

ocorrer ao tempo indispensável para embarque ou 

desembarque de passageiros, mesmo que isso 

interrompa e perturbe o fluxo de veículos e a 

locomoção de pedestres. 

 

Com base no disposto no Código Brasileiro de 

Trânsito, o trecho acima: 

 

A) Está totalmente correto. 

B) Está totalmente incorreto. 

C) Tem apenas a primeira frase correta. 

D) Tem apenas a segunda frase correta. 

34) São espécies de crimes de trânsito: 

 

I. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo 

automotor a pessoa não habilitada, com habilitação 

cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, 

ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou 

mental, ou por embriaguez, não esteja em condições 

de conduzi-lo com segurança. 

II. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança 

nas proximidades de escolas, hospitais, estações de 

embarque e desembarque de passageiros, logradouros 

estreitos, ou onde haja grande movimentação ou 

concentração de pessoas, gerando perigo de dano. 

III. Inovar artificiosamente, em caso de acidente 

automobilístico com vítima, na pendência do 

respectivo procedimento policial preparatório, 

inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, 

de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente 

policial, o perito, ou juiz. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

A) II 

B) I e III 

C) I, II e III 

D) I 

 

35) O recolhimento do Certificado de Licenciamento 

Anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos 

previstos no Código de Trânsito, quando: 

 

I. No caso de retenção do veículo, se a irregularidade 

puder ser sanada no local. 

II. Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. 

III. Se o prazo de licenciamento estiver vencido. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

A) I e III 

B) I e II 

C) II e III 

D) I, II e III 

 

36) A cada infração média cometida são computados: 

 

A) Cinco pontos. 

B) Quatro pontos. 

C) Três pontos. 

D) Dois pontos. 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 10  

 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA B 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

37) Sobre as normas gerais de circulação e conduta no 

trânsito, assinale a opção ERRADA. 

 

A) As crianças com idade inferior a doze anos devem 

ser transportadas nos bancos traseiros, salvo 

exceções regulamentadas pelo CONTRAN. 

B) Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o 

condutor do veículo deve demonstrar prudência 

especial, transitando em velocidade moderada, de 

forma que possa deter seu veículo com segurança 

para dar passagem a pedestre e a veículos que 

tenham o direito de preferência. 

C) 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. 

D) Nas vias internas pertencentes a condomínios 

constituídos por unidades autônomas, a sinalização 

de regulamentação da via será implantada e mantida 

às expensas do condomínio, após aprovação dos 

projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição 

sobre a via. 

 

38) São deveres dos motoristas, dentre outros: 

 

I. Desviar o veículo para o acostamento nas estradas 

para embarque e desembarque de passageiros ou 

cargas. 

II. 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. 

III. Manter 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. 

IV. Dirigir com atenção e os cuidados indispensáveis à 

segurança do trânsito. 

 

É certo o que se indica em: 

 

A) III e IV 

B) I e II 

C) I, II, III e IV 

D) I, II e III 

39) De acordo com a Resolução 432 de 23/01/2013, 

para constatação dos sinais de alteração da 

capacidade psicomotora observados pelo agente da 

Autoridade de Trânsito, quanto à aparência, se o 

condutor apresenta todos os sinais abaixo, EXCETO. 

 

A) Sonolência; 

B) Olhos vermelhos e odor de álcool no hálito. 

C) Vômito, Soluços; 

D) Ordem nas vestes. 

 

40) O funcionamento do veículo pode ser observado de 

diversas maneiras, como: 

 

I. Palhetas do limpador de para-brisa: troque, se 

estiverem ressecadas. 

II. Nível de óleo do sistema de transmissão (câmbio): 

para veículos com transmissão automática, veja o 

nível do reservatório. Nos demais veículos, procure 

vazamentos sob o veículo. 

III. Água do radiador: nos veículos refrigerados à água, 

veja o nível do reservatório de água. 

IV. Combustível: veja na indicação do painel se o nível 

de combustível é suficiente para chegar ao destino. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

A) I, II e III 

B) III e IV 

C) I, II, III e IV 

D) I e II 

 

 


