CÂMARA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ-RO

MOTORISTA
Código da Prova

F01 X

Verifique se o Código da Prova é o mesmo
do seu cartão de respostas.
Duração da prova:

3 horas e 30 minutos

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Precisei mudar tanto para me tornar eu mesmo.” (Fernando
Pessoa)
ATENÇÃO
Este caderno contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco)
alternativas de resposta – A, B, C, D e E .

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio.
Por motivo de segurança:
•
•
•
•

O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização
dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus
pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

IBADE
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LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 1
Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.
AÇÃO DO CORAÇÃO
Foi num impulso. Em uma manhã, ao olhar no espelho,
decidi que não queria mais ter a cara de sempre. No dia seguinte,
então, fui confiante, pé ante pé, a um salão de beleza perto de
casa. Entrei no lugar com o cabelo no meio das costas e saí de lá,
minutos depois, tomando vento na nuca, com o corte mais
dramático que já havia feito em toda a minha vida. De bônus,
ainda ganhei a lembrança de ter à minha volta um grupo enorme
de pessoas que parou tudo que estava fazendo só para observar
o meu nervosismo e deslumbre enquanto a cabeleireira me dava,
a cada tesourada, uma nova cara.
Esse momento, aos 22 anos, foi meu primeiro ato de
coragem. Até aquele dia, eu sempre havia enxergado a vida como
um barquinho que eu não podia balançar muito: era preferível só
mesmo navegar de maneira constante, evitando as águas mais
agitadas das mudanças. Valia para o corte de cabelo, mas
também para minha postura no dia a dia, com receio do que
pensariam sobre mim se eu saísse um pouco da linha. Era melhor,
então, não chamar atenção, não perturbar, viver dentro de
normas preestabelecidas e, quem sabe, ficar em paz.
Mas havia algo de desagradável e amargo nessa escolha.
Permanecer na bonança era confortável. Mas era, também, ficar
na superfície da vida. Além de ser cômodo e preguiçoso, evitar
qualquer mudança, por menor que fosse, era também abrir mão
de saber mais sobre o mundo e sobre quem eu era dentro dele.
Era ser ignorante e indiferente às possibilidades à minha volta –
em nome de uma tranquilidade que eu nem sabia se queria de
verdade.
Foi na cadeira do salão de beleza que provei da literal
definição da palavra “coragem”: ela vem do latim e quer dizer
“ação do coração”. Significa deixar que nossos atos mostrem ao
mundo quem somos, por inteiro e de verdade – os potenciais, as
imperfeições, as forças e fraquezas.
Com muitos centímetros a menos de cabelo, sendo forçada
a não esconder mais meu rosto, passei a ficar frente a frente com
uma outra versão de mim toda vez que via meu reflexo. Foi como
sair de uma carcaça velha e me entregar ao mundo sem
possibilidade de voltar atrás. Sem máscaras. Por causa do novo
rosto, experimentei diariamente medo e êxtase. E percebi que
para sair do primeiro sentimento e chegar ao segundo, só existia
um caminho: erguer a cabeça e ser corajosa.
A coragem, especialmente quando atrelada a mudanças, é
engrandecedora por um motivo simples: ela sempre tem o medo
como ponto de partida. Não dá para ser corajoso sem que haja
algo que nos assuste à nossa frente, uma atitude. Só a partir disso
é possível permitir que a ação do coração entre em cena. Vale
para uma mudança no visual, mas também para pôr em prática
nossos valores quando o mundo nos oprime, para assumir erros
quando descobrimos que machucamos alguém e até para contar
nossa história.
Nunca será confortável. O resultado será sempre
imprevisível – e, às vezes, pode não ser agradável. Mas a coragem
é nossa atitude mais libertadora porque, sendo uma estrada por
vezes espinhosa, é o único caminho em linha reta para o
autoconhecimento e, logo, para o amor-próprio.

Em um texto, geralmente apresentam-se ideias
secundárias que rodeiam uma ideia principal. Dentre
as alternativas abaixo, a que resume a ideia principal
do texto é:
(A) uma jovem de 22 anos que resolve mudar o visual,
cortando o seu cabelo.
(B) o temor de uma jovem em contrariar as regras sociais
prefixadas pela sociedade em que vive.
(C) as ações do coração podem ser imprevisíveis e
desconfortáveis, por isso não se deve arriscar.
(D) a mudança visual da personagem a deixara confusa,
insegura e desacreditada de si mesma.
(E) o processo do autoconhecimento requer coragem e
determinação, pois entra-se em contato com as forças
e as fraquezas do ser.

Questão 2
O 3º parágrafo do texto revela:
(A) o medo da personagem.
(B) a coragem da jovem.
(C) o conflito da personagem.
(D) a atitude libertadora pela coragem.
(E) a coragem como elemento engrandecedor.

Questão 3
Assinale
a
alternativa
INCORRETA
quanto
correspondência entre o adjetivo e a locução adjetiva.
(A) Pecuniário (em dinheiro)
(B) Esponsal (de esposo)
(C) Especular (de espelho)
(D) Anímico (da alma)
(E) Pluvial (de rio)

Questão 4
Em “Entrei no lugar com o cabelo no meio das costas e saí
de lá...”, a palavra grifada se acentua pela mesma razão
que em:
(A) teiú.
(B) hífen.
(C) ímã.
(D) júri.
(E) ínterim.

(Texto adaptado. Rafaela Carvalho)

Motorista

à
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IBADE

Questão 5

Questão 9

Em “...fui confiante, pé ante pé, a um salão de beleza
perto...”, a vírgula foi empregada porque:

No último parágrafo, no trecho “...é o único caminho em
linha reta para o autoconhecimento e, logo, para o amorpróprio.”, o conectivo destacado tem o valor semântico de:

(A) indica omissão de um termo.
(B) separa o vocativo.
(C) separa o aposto.
(D) separa o adjunto adverbial anteposto.
(E) separa orações coordenadas assindéticas.

(A) conclusão.
(B) condição.
(C) oposição.
(D) finalidade.
(E) comparação.

Questão 6
No 3º parágrafo “...em nome de uma tranquilidade que eu
nem sabia se queria de verdade.”, a palavra destacada
tem, respectivamente, o valor sintático e morfológico de:
(A) objeto direto / conjunção integrante.
(B) objeto direto / pronome relativo.
(C) objeto indireto / advérbio.
(D) sujeito / pronome indefinido.
(E) predicativo / palavra expletiva.

Questão 10
Assinale a alternativa em que a palavra POR QUE deve vir
separada.
(A) Ficou triste porque seu time perdeu
(B) Não compareci ao encontro porque estava indisposto
(C) Eu soube porque deixaste de ir ao baile ontem
(D) Não entendi o porque daquela briga na rua
(E) Não me meto em briga de casal, porque é pior

Questão 7
Dentre as alternativas abaixo, a que NÃO apresenta dígrafo
em todas as palavras é:
(A) palhaço – acanhado.
(B) carroça – pássaro.
(C) chamar – nascer.
(D) exceção – corcunda.
(E) guitarra – planalto.

Questão 8
No trecho “Vale para uma mudança no visual, mas
também para pôr em prática nossos valores quando o
mundo nos oprime.”, o período é classificado como:
(A) simples.
(B) composto por subordinação.
(C) composto por coordenação.
(D) composto por coordenação e subordinação.
(E) oração absoluta.

Motorista
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LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questão 11
Como comportamento antiético e imoral, que desrespeita
a ética no setor público, podemos citar:
(A) exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo,
prezando pelo bom atendimento à população e
respeito aos superiores hierárquicos.
(B) utilização do veículo oficial da Câmara Municipal e o
combustível para realizar o transporte de parentes em
benefício próprio e famíliar.
(C) zelar pela economia do material e a conservação do
patrimônio público.
(D) observar as normas legais e regulamentares.
(E) ser leal às instituições a que servir.

Questão 12
De acordo com a Constituição Federal, a prática do racismo
constitui:

IBADE

Questão 14
O funcionário público X apropriou-se de certa quantia de
dinheiro público de que tinha posse em razão do cargo que
exerce no Poder Público Municipal. Desse modo, é correto
afirmar que o funcionário X praticou crime contra a:
(A) Vida.
(B) Liberdade Pessoal.
(C) Fé Pública.
(D) Saúde Pública.
(E) Administração Pública.

Questão 15
O Poder Legislativo Municipal é exercido pelo(a):
(A) Senado Federal.
(B) Câmara dos Deputados.
(C) Câmara de Vereadores.
(D) Presidente da República.
(E) Prefeito.

(A) delito de homicídio.
(B) crime inafiançável.
(C) ato legítimo do cidadão.
(D) prática adequada na Administração Pública.
(E) ordem correta emanada pelo servidor público.

Questão 13
A Lei Orgânica do Município de Ji-Paraná dispõe que
compete ao Município, sem prejuízo de outras
competências que exerça isoladamente ou em comum
com a União e o Estado:
(A) legislar sobre assuntos de interesse local.
(B) legislar sobre desapropriação e serviço postal.
(C) legislar sobre diretrizes da Política Nacional de
Transportes.
(D) explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão, os serviços de transporte
rodoviário interestadual e internacional de passageiros.
(E) explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão, os serviços de transporte
ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros.

Motorista
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GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA

IBADE

Questão 19
Rondônia faz fronteira a leste com o(a):

Questão 16
Ocupam uma reserva com área de 160.000 ha já
demarcada e suas aldeias situam-se às margens dos
Igarapés Lourdes. Estão em contato com o branco há mais
de 40 anos, em transações comerciais e de trabalho com
os seringalistas, e admissão de missionários religiosos
estrangeiros em suas aldeias. Atualmente, mantêm
contato com a população da cidade de Ji-Paraná, onde se
abastecem no comércio local. Trata-se do povo indígena
chamado:
(A) Gaviões.
(B) Suruis.
(C) Pakaás Novos.
(D) Cinta Larga.
(E) Araras.

Questão 17

(A) Estado do Amazonas.
(B) Estado do Acre.
(C) República da Bolívia.
(D) Estado do Mato Grosso.
(E) República do Peru.

Questão 20
Rondônia tem uma população estimada em 1.800.000
habitantes, distribuída em 52 municípios. Acerca do
assunto, pode-se afirmar que:
(A) a maior parte da população vive nas cidades.
(B) a maior parte da população vive na área rural.
(C) a cidade mais populosa é Vilhena.
(D) a cidade menos populosa é Parecis.
(E) Ji-Paraná e Ariquemes têm, quantitativamente, a
mesma população que Porto Velho.

O Território Federal do Guaporé está completando 77 anos
de criação em 13 de setembro. Sua área territorial foi
composta por parte dos estados do Amazonas e do Mato
Grosso. Foi criado em 1943 através do Decreto nº 5.812,
assinado pelo então Presidente:
(A) Artur Bernardes.
(B) José Linhares.
(C) Eurico Gaspar Dutra.
(D) Getúlio Vargas.
(E) Café Filho.

Questão 18
É um rio que tem nascente nos contrafortes dos Andes
bolivianos e desce no sentido leste da Bolívia até a foz do
rio Guaporé. Nesse ponto, esse rio passa a fazer fronteira
entre o Brasil e a República da Bolívia, até encontrar o rio
Beni, que também nasce nos Andes bolivianos. O encontro
dele com o Beni forma o rio Madeira. Trata-se do rio:
(A) Aponiã.
(B) Ouro Fino.
(C) Machado.
(D) Mamoré.
(E) Negro.

Motorista
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GEOGRAFIA, HISTÓRIA E CULTURA DE JIPARANÁ
Questão 21
Observe a imagem.

Na casa do artesão em Ji-Paraná são oferecidos cursos
gratuitos a toda comunidade. É uma unidade que
pertence:
(A)à Fundação Eva Klabin.
(B)ao Governo do estado de Rondônia.
(C)ao Governo Federal.
(D)à Prefeitura de Porto Velho.
(E)à Fundação Cultural e à Prefeitura Municipal de JiParaná.

Questão 22
De acordo com a Lei de Licenciamento Ambiental nº
2807/2015, a autorização expedida pelo Prefeito e
Secretário Municipal de Meio Ambiente, em obediência
aos regulamentos administrativos locais, permitindo ao
requerente extrair o bem mineral dentro de uma área
previamente demarcada e requerida junto ao
Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) por
um determinado tempo, de acordo com a disponibilidade
da jazida, não superior a 20 (vinte) anos, denomina-se:
(A) Licença Municipal de Extração Mineral.
(B) Viabilidade Ambiental.
(C) Licença Municipal de Instalação (LMI).
(D) Licença Municipal de Operação (LMO).
(E) Licença de Operação de Regularização (LOR).

Motorista

IBADE

Questão 23
Foi em 11 de outubro de 1977, que o, então presidente da
República, ________concedeu emancipação política à Vila
de Rondônia através da Lei nº 6.448, que deu autonomia
ao município, transformando-o na atual Ji-Paraná. A
instalação aconteceu no mesmo ano, no dia 22 de
novembro, embora o município recém-criado ainda
pertencesse _________________________ .Foi através da
Lei nº 6.750, de 10 de dezembro de 1979, que deu-se a
instalação do Município de Ji-Paraná.
O termos que completam o texto de forma correta são,
respectivamente:
(A) Humberto Castelo Branco / à Comarca de Abunã.
(B) Ernesto Geisel / à Comarca de Porto Velho.
(C) Ranieri Mazzilli / ao território de Rondônia.
(D) Artur da Costa e Silva / ao estado do Mato Grosso.
(E) João Figueiredo / ao estado de Mato Grosso.

Questão 24
A respeito da hidrografia de Ji-Paraná, pode-se afirmar
que:
(A) não há trecho navegável.
(B) o rio Urupá deságua no rio Amazonas.
(C) o rio Machado deságua no rio Negro.
(D) o principal e maior rio é o rio Mamoré.
(E) os dois principais e maiores rios são o Urupá e o
Machado.

Questão 25
O município de Ji- Paraná tem hoje o maior parque de
exposição do norte e o segundo maior do Brasil,
oferecendo conforto aos expositores e uma arena muito
bem montada, além de um grande estacionamento dentro
do parque. Anualmente, é realizado um evento que já
reuniu um público próximo a 300 mil pessoas. Trata-se da:
(A) EXPOINEL ( Exposição Internacional de Gado Zebu ).
(B) EXPOJIPA (Exposição Agropecuária e Industrial de JiParaná).
(C) EXPOLONDRINA ( Exposição Agropecuária e Industrial
de Londrina).
(D) AGRISHOW ( Exposição de Produtos Agrícolas de JiParaná).
(E) EXPOAGRO (Exposição de Produtos Agrícolas e Gado de
Rondônia).
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INFORMÁTICA BÁSICA
Questão 26
Criada inicialmente pelos militares americanos, depois
aberta às universidades e instituições de pesquisa. Hoje
temos uma rede internacional conectando bilhões de
computadores, celulares e tablets, denominada:
(A) Android.
(B) G5.
(C) Google Play.
(D) Internet.
(E) Wireless.

IBADE

Questão 30
Editando um documento utilizando o MS Word, você
deseja ressaltar um trecho colocando-o em negrito e
sublinhando-o. Para tanto isso, você seleciona o trecho e
no item “Inicio” da barra de ferramentas do Word clica nas
seguintes alternativas:
(A) I e N
(B) I e S
2
(C) S e X
(D) S e N
2
(E) N e X

Questão 31
Questão 27
Os dispositivos chamados “Smart” também são
computadores, e como tal se utilizam de aplicativos. Lojas
virtuais como a Apple Store e Google Play disponibilizam
aplicativos para uso nos celulares, tablets e TV’s. Esses
aplicativos são conhecidos pela sigla:
(A) IP.
(B) Smart.
(C) APP.
(D) Software.
(E) SGDB.

Questão 28
Para localizar um determinado site de seu interesse você
pode utilizar um programa de busca. Dos listados abaixo,
um programa de busca é o:
(A) Windows.
(B) Excel.
(C) Word.
(D) Android.
(E) Google.

Questão 29
Uma rede de computadores restrita a um prédio e sem
conexão com o exterior é chamada de:
(A) Rede Wan.
(B) Ethernet.
(C) Intranet.
(D) Internet.
(E) Wireless.

Motorista

Numa planilha do Excel você tem os seguintes valores nas
células: A1=10 , B1=8 e C1=17. Das fórmulas abaixo, a que
deve ser aplicada na célula D1 para termos como resultado
o valor 1 é:
(A) =A1*B1-C1
(B) =A1+B1+C1
(C) =C1-B1+A1
(D) =A1+B1-C1
(E) =B1/A1-C1

Questão 32
Utilizando o Windows você deseja saber, sob a forma de
um gráfico, o percentual de espaço de que ainda dispõe no
seu disco C.
Utilizando-se do ícone “Meu Computador”, você clica no
ícone do disco C com o botão da direita e seleciona:
(A) Pesquisar.
(B) Propriedades.
(C) Formatar.
(D) Compartilhar.
(E) Copiar.

Questão 33
Dos softwares abaixo, o único que NÃO é um navegador de
Internet é o:
(A) Yahoo.
(B) Firefox.
(C) Chrome.
(D) Explorer.
(E) Netscape.

Tipo X – Página 6

CÂMARA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ-RO

Questão 34
Um dispositivo revolucionou o armazenamento de dados.
Pequeno e leve, é composto de memória flash e conectado
via uma porta USB. Esse dispositivo é a/o:
(A) Fita DAT
(B) HD Sata
(C) HD SCSI
(D) Pen Drive
(E) LTO Tape

Questão 35
Computadores conectados à internet podem ser alvo de
hackers que disseminam vírus que destroem suas
informações, roubam seus dados, prejudicam o
funcionamento do sistema, etc..
Para se proteger desses ataques existem softwares
chamados antivírus. Dos softwares abaixo, o único que
não é um antivírus é o:
(A) Norton.
(B) Avast.
(C) Kasperski.
(D) Bullzip.
(E) McAfee.

IBADE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Leia o texto para responder as questões de 36 a 38.
Dois acidentes de trânsito são registrados em duas horas
na BR-364 em Presidente Médici, RO.
No total, cinco caminhões se envolveram nos acidentes.
Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. (Por G1 RO em
30/01/2020 10h57)
Dois acidentes de trânsito foram registrados em duas
horas na BR-364 em Presidente Médici (RO). As colisões
aconteceram na tarde de quarta-feira (29) e foram
ocasionadas por defeito mecânico no veículo e falta de
distância mínima de segurança, segundo a Polícia
Rodoviária Federal (PRF). Duas pessoas ficaram feridas. O
trânsito ficou lento no local até 4h desta quinta-feira (30).
O primeiro acidente aconteceu às 15h30, no km 329. De
acordo com os policiais rodoviários que atenderam a
ocorrência, um veículo estava trafegando no sentido
decrescente quanto o capô abriu. O caminhão que vinha
atrás bateu na traseira dele e atravessou a pista.
Outro caminhão que trafegava no sentido oposto tentou
desviar, para não bater no caminhão que já estava
atravessado na pista, mas também acabou tombando.
Ninguém ficou ferido.

Caminhão tentou desviar de acidente na BR-364 em Presidente Médici,
RO, mas acabou tombando. — Foto: PRF/Divulgação.

Por volta das 17h30, no km 326, o segundo acidente
ocorreu em decorrência do primeiro.
Como o trânsito estava lento um caminhão freou e o outro
que vinha atrás bateu na traseira dele. Um terceiro
caminhão, que estava atrás do segundo, também colidiu
com eles.

Motorista
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Carretas colidiram no segundo acidente na BR-364 em Presidente Médici,
RO, que foi provocado em decorrência do primeiro. — Foto:
PRF/Divulgação

Duas pessoas se machucaram, sendo uma mulher que está
com lesão no pé e um homem com uma lesão leve.
A BR-364 ficou totalmente interditada das 18h30 às 19h30.
A PRF permaneceu no local até 4h para coordenar o
trânsito.

Questão 36
No primeiro acidente descrito, provavelmente o motorista
do caminhão deixou de manter a devida distância de
segurança. Em condições normais da pista e do clima, o
tempo necessário para manter a distância segura é de,
aproximadamente, dois segundos, conhecida como “regra
dos dois segundos” – que pode ajudar o motorista a
manter a distância segura do veículo da frente; sendo
assim é correto afirmar que uma boa distância é aquela em
que o condutor:
(A) em alta velocidade, vê um obstáculo parado e tem
tempo para travar o veículo e, caso o veículo não trave,
o impacto ser amenizado.
(B) tem o tempo de reagir, acionar os freios diante de uma
situação de emergência e ter tempo, também, para que
o veículo, uma vez freado, pare antes de colidir.
(C) tem o tempo refletir diante de uma situação de
emergência, de acionar faróis e freios, e ainda, uma vez
o veículo freado, evitar a capotagem.
(D) tem o tempo de refletir diante de uma situação de
emergência e tem tempo também para, no caso de
capotagem, sair do veículo sem lesões.
(E) tem o tempo de reagir, frear de improviso diante de
uma situação de emergência e tem tempo também
para que o veículo, uma vez freado, deslize lentamente
até colidir.

IBADE

Questão 37
No caso do segundo acidente, é possível afirmar EXCETO
que:
(A) o condutor do primeiro caminhão teve uma atitude de
risco, pois deve ter freado bruscamente, atitude muito
comum que leva à colisão com o veículo de trás.
(B) o condutor do segundo veículo bateu na traseira do
primeiro provavelmente porque não mantinha a
distância de segurança ou estava em velocidade
incompatível com o trânsito lento que viria à frente.
(C) o condutor do terceiro caminhão provavelmente não
mantinha a distância de segurança ou estava também
em velocidade incompatível com o trânsito lento que
viria à frente em função do acidente.
(D) este tipo de colisão poderia ter sido evitado se os
condutores tivessem uma atitude ‘defensiva na
direção’, utilizando-se corretamente das distâncias
recomendadas e evitando dirigir muito próximo ao
veículo da frente.
(E) os três condutores certamente estavam atentos e
praticaram a direção defensiva, considerando que
todos procuraram frear antes de colidirem e, ainda,
que não houve vítima fatal.

Questão 38
“Duas pessoas se machucaram, sendo que uma mulher
está com lesão no pé(...)”.
Se considerarmos que a lesão foi, na verdade, uma fratura,
de acordo com os primeiros socorros, são procedimentos
adequados:
Iremover (se possível) cuidadosamente o
calçado da vítima;
IIproteger a região atingida, até o meio da
perna, com pano ou algodão.
IIIimobilizar o pé e parte da perna, utilizando o
próprio sapato, revista, tábua ou travesseiro;
IVcolocar o osso no lugar com puxando as
extremidades o pé somente no caso de
fratura exposta;
Vaguardar o atendimento médico.
Dos itens acima descritos, estão corretos, apenas:
(A) I, II e III.
(B) I, IV e V.
(C) III, IV e V.
(D) I, II, III e V.
(E) II, III, IV e V.
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Questão 39

Questão 41

O grande número de acidentes ocasionados por
negligência da mecânica de caminhões tem levado a
polícia rodoviária a fortalecer a fiscalização, o que pode
gerar grandes perdas para o motorista, caso sejam
detectadas irregularidades. Ademais, existem as multas
que pesam no bolso e prejudicam a lucratividade do frete.
De acordo com o Art. 230, conduzir o veículo em mau
estado de conservação, comprometendo a segurança, ou
reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de
emissão de poluentes e ruído, prevista no art. 104; está
previsto:

Trata-se de um imposto estadual, cobrado anualmente,
cuja alíquota varia de estado para estado, de 1% a 6%, de
acordo com o valor do veículo (Tabela FIPE). Esse imposto
atinge todas as pessoas que possuem um carro ou moto.
Porém, como o próprio nome indica, o imposto não incide
apenas sobre carros ou motos, mas sim sobre todos os
veículos, seja automóvel, motocicleta, aeronave ou
embarcações. O seu recolhimento é anual e 50% do valor
arrecadado é destinado ao município onde o veículo foi
licenciado. A outra parte vai para os cofres públicos para
ser aplicado em diversas áreas, como saúde e educação. O
texto refere-se ao:

(A) infração - grave; penalidade - multa; medida
administrativa - retenção do veículo para regularização.
(B) infração - grave; penalidade – multa; medida
administrativa – retenção da CNH.
(C) infração - média; penalidade - multa; medida
administrativa - retenção do veículo para regularização.
(D) infração - média; penalidade - multa; medida
administrativa - retenção da CNH.
(E) infração - leve; penalidade - multa; medida
administrativa – advertência verbal.

Questão 40
No caso de condutor de veículo escolar, de acordo com o
Art. 230 (item XX- atualizado com a redação dada pela Lei
nº 13.855, de 2019), conduzir o veículo sem portar a
autorização para condução de escolares, na forma
estabelecida no art. 136, está previsto:
(A) infração – média; penalidade - multa; medida
administrativa – advertência verbal.
(B) infração – média; penalidade - multa; penalidade –
multa (cinco vezes); medida administrativa – remoção
do veículo.
(C) infração – grave; penalidade - multa e apreensão do
veículo; medida administrativa – retenção da CNH.
(D) infração – gravíssima; penalidade - multa e apreensão
do veículo; medida administrativa – retenção da CNH.
(E) infração – gravíssima; penalidade – multa (cinco vezes);
medida administrativa – remoção do veículo.

Motorista

(A) DPVAT - Seguro sobre o Domínio e Propriedade de
Veículos Automotores de Vias Terrestres.
(B) IPVA- Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores.
(C) ICMS- Imposto estadual, sem destinação específica, e
em cada estado a alíquota é diferente.
(D) COFINS- Tributo federal que cobra uma taxa de 7,6%
sobre o preço final de veículo. É usado para financiar o
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), que paga
aposentadorias, pensões e seguros-desemprego.
(E) PIS- imposto federal, dessa vez destinado ao
pagamento de abonos a trabalhadores que recebem
salário mínimo. A alíquota é a menor de todas, ficando
em 1,65% .

Questão 42
O órgão normativo e consultivo máximo, responsável pela
regulamentação do Código e pela atualização permanente
das leis de trânsito denomina-se:
(A) JARI.
(B) CONTRAN.
(C) DNIT.
(D) CETRAN.
(E) DETRAN.
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Questão 43

Questão 45

O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de entidades
das três esferas do poder executivo (federal, estadual e
municipal) que tem como objetivo regular e normatizar o
trânsito no Brasil. Faz isso por meio de planejamento e
desenvolvimento de políticas de trânsito, registro de
veículos, formação de condutores, policiamento e
fiscalização de trânsito, bem como aplicação de
penalidades e adoção de medidas administrativas. Os
Órgãos Executivos de Trânsito dos Municípios são
entidades administradas e mantidas pelas prefeituras,
cujas competências são descritas no art. 24 do CTB. Estes
órgãos são responsáveis por:

Com base no anexo I do CTB, a(s) parte(s) da via destinada
exclusivamente a parada ou estacionamento de veículos
em caso de emergência e circulação de pedestres, e
ciclistas na ausência de calçadas ou ciclovias é (são) o
(a)(s):

Iinstalar e operar o sistema de sinalização e os
dispositivos de controle viário;
IIrealizar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar
as medidas administrativas cabíveis e aplicar as
penalidades de multa e advertência por escrito para as
infrações de estacionamento, circulação e parada;
IIIautuar e aplicar as medidas administrativas e as
penalidades cabíveis às infrações por excesso de peso,
dimensões e lotação dos veículos;
IVrealizar
a
formação
de
condutores,
aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão dos mesmos;
Vcriar procedimentos para a aprendizagem e
habilitação de condutores e para o registro e
licenciamento de veículos.

Questão 46

Dos itens acima descritos, estão corretos, apenas:

https://www.uol/noticias/especiais/animais-na-pista.htm#tematico1?cmpid=copiaecola

(A) I, II e III.
(B) II, III e IV.
(C) III, IV e V.
(D) I, III e V.
(E) II, IV e V.

Questão 44
De acordo com o art. 20 do CTB, é o órgão responsável por
executar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais,
com o intuito de preservar a ordem, a incolumidade dos
usuários da rodovia e o patrimônio da União e das pessoas;
realizar fiscalização de trânsito, aplicar e arrecadar as
multas e aplicar as medidas administrativas cabíveis em
cada caso; arrecadar os valores decorrentes de escolta de
veículos com cargas superdimensionadas ou perigosas;
credenciar e fiscalizar os serviços de escolta adotando
medidas que visem uma maior segurança desse tipo de
serviço. Esse órgão é a (o):

(A) canteiro central.
(B) estrada.
(C) interseção.
(D) marcas viárias.
(E) acostamento.

Observe a imagem abaixo:

Aquela placa de trânsito amarela com a silhueta de um
animal pode parecer simpática, mas alerta para um
problema grave. Estima-se que 475 milhões de animais são
atropelados a cada ano nas rodovias brasileiras.... Numa atitude defensiva, o condutor, ao perceber a
presença de animais na pista, deve:
(A) dar atenção ao animal que está presente na pista,
adaptando-se às condições meteorológicas e às
condições de intensidade do trânsito.
(B) reduzir a velocidade e seguir devagar até que tenha
ultrapassado o ponto em que se encontra o animal,
evitando que o animal sobressalte e, na tentativa de
fugir, venha de encontro ao veículo.
(C) transitar com o veículo de acordo com a velocidade
indicada na via e buzinar para chamar a atenção do
animal.
(D) aumentar a velocidade até que tenha ultrapassado o
ponto em que se encontra o animal, evitando que o
animal venha de encontro ao veículo.
(E) manter a velocidade até que tenha ultrapassado o
ponto em que se encontra o animal e, em seguida,
aumentar a velocidade para evitar que o animal
acompanhe o veículo.

(A) Polícia Militar.
(B) DETRAN.
(C) Polícia Federal.
(D) Polícia Rodoviária Federal.
(E) Polícia Rodoviária Municipal.

Motorista
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Questão 47

Questão 49

Leia o texto a seguir.
“(...)Queria trocar o carro pela bicicleta, porém tão cedo
acho que não farei isso, infelizmente. Fiquei de te mandar
um e-mail com dúvidas, mas acabei adiando a ideia
temporariamente, confesso. Tenho medo, mas não porque
andar de bicicleta é perigoso. Tenho medo porque sei do
que motoristas são capazes e sei das barbaridades que eu
os vejo cometendo quando estou dirigindo minha
“armadura de lata(...).” .http://vadebike.org/2012/04/multas-a-

Segundo o CTB, os crimes de trânsito podem ser punidos
com multa, suspensão do direito de dirigir, proibição de
obter o direito de dirigir e até de detenção em regime
aberto ou semiaberto. É uma infração que pode ser
considerada crime de trânsito:

motoristas-que-passem-perto-de-ciclistas/

Por esse texto percebe-se que andar da bicicleta, apesar
de fazer bem à saúde e ao meio ambiente, não é uma
tarefa fácil. De acordo com o Art. 58, 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:
(A) em sentido contrário ao sentido de circulação
regulamentado para a via, com preferência sobre os
veículos automotores.
(B) no mesmo sentido de circulação regulamentado para a
via, sendo a preferência dos veículos automotores
sobre as bicicletas.
(C) em sentido contrário ao sentido de circulação
regulamentado para a via, sendo a preferência dos
veículos automotores sobre as bicicletas.
(D) no mesmo sentido de circulação regulamentado para a
via, com preferência sobre os veículos automotores.
(E) nos dois sentidos, com preferência dos veículos
automotores sobre as bicicletas.

Questão 48
Segundo o CTB, artigo nº 256, as penalidades possíveis
para as infrações de trânsito são:
Iadvertência oral;
IIadvertência por escrito;
IIIsuspensão do Renavan;
IVmulta;
Vsuspensão do direito de dirigir;
VIcassação da carteira de habilitação ou da
permissão para dirigir;
VIIfrequência obrigatória em curso de reciclagem.
Dos itens acima descritos, estão corretos, apenas:

(A) fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro,
licenciamento ou habilitação.
(B) conduzir
motocicleta
ou
veículo
ciclomotor
transportando criança menor de sete anos ou que não
tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua
própria segurança.
(C) utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais
ou equipamentos, sem autorização do órgão ou
entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.
(D) deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente,
de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo
fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar
auxílio da autoridade pública.
(E) retirar do local veículo legalmente retido para
regularização, sem permissão da autoridade
competente ou de seus agentes.

Questão 50
O atrito gerado pelo funcionamento do motor
proporciona, ao mesmo tempo, um desgaste acentuado e,
com isso, um calor muito grande. Para reduzir este atrito e
o calor gerado, é usado óleo lubrificante que, colocado sob
pressão entre as peças, tem vital importância para a
longevidade dos componentes do motor. Este sistema tem
a função de manter o óleo sob circulação forçada por
todos os componentes que produzem movimento e,
portanto, atrito e calor. Também tem a função de auxiliar
no sistema de arrefecimento do motor fazendo a troca de
calor. O texto refere-se ao:
(A) Subsistema de Conjunto Móvel.
(B) Subsistema de Lubrificação.
(C) Subsistema de Arrefecimento.
(D) Subsistema de Alimentação.
(E) Subsistema de Ignição

(A) I, III, IV e VI.
(B) II, IV, V, VI e VI.
(C) I, III, IV, V e VI.
(D) II, IV e VI.
(E) I, III e VI.
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