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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

103 – MOTORISTA CATEGORIA D 
 

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, lápis, pagers, 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 Concurso Público. 

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: http://www.crescerconcursos.com.br/ 
Telefone: (86) 3011-4261 
E-mail: concursosaodomingosdoazeitao@outlook.com 

 

CRESCER CONCURSOS CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA 
CRESCER CONCURSOS 

   

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.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 

O fim do mundo 
 

O mundo era outro ou eu que era outro. Por mais que gostasse de brincar no quintal ou na rua, 1 

minha hora predileta era à tarde, quando se acendia a primeira luz da casa. Minha madrinha, quase cega 2 

pela idade, que passava o dia rezando, mais por instinto do que pela claridade, era a primeira a saudar a 3 

luz que iluminaria nosso jantar: "Boa noite!" E todos se cumprimentavam, como se estivessem chegando 4 

de uma jornada. 5 

Era hora, também, de os vizinhos se saudarem. E os boas-noites se cruzavam de varanda a 6 

varanda, passando pelas cercas de buganvílias - que toda casa que se prezasse tinha uma. E nosso vizinho 7 

principal (pois havia um que era mais principal do que os outros) aparecia já de pijama, arrastando os 8 

chinelos. O dia nem acabara e ele já estava pronto para a noite. 9 

Ia de casa em casa levando, com o pijama e os chinelos, o seu boa-noite. E tinha a notícia de 10 

sempre para comunicar: "Amanhã o mundo vai acabar!" Chamava-se Azevedo, Azevedo não sei de quê. 11 

Meu pai dizia que Azevedo era maluco, mas boa alma - antigamente havia essa expressão: boa alma. Pois, 12 

com sua boa alma, seu pijama e chinelos, Azevedo era sincero no boa-noite e no aviso de que o mundo 13 

ia acabar. 14 

Todos gostavam do Azevedo, retribuíam a saudação e agradeciam a informação. Isso evitava 15 

qualquer outro assunto, pois a noite que iniciava a véspera do fim do mundo devia ser de recolhimento e 16 

solidariedade. 17 

Depois, outras luzes eram acesas, o cheiro das buganvílias ficava suspenso no ar até que chegava 18 

outro cheiro, o do jantar que estava indo para a mesa. A cabeça da madrinha, muito branca e limpinha, 19 

começava a curvar sobre o peito, ela jamais dormiria sem antes ver acesa a primeira luz da casa, sem 20 

antes celebrar a cerimônia da paz com a senha de seu boa-noite. 21 

Na casa ao lado, além das buganvílias, com seu pijama, seus chinelos e sua boa alma, Azevedo 22 

começava a dormir sua última noite antes do fim do mundo. Mundo que acabou realmente, e nem saiu no 23 

jornal. 24 

CONY, Carlos Heitor. “Os anos mais antigos do passado”. 

Crônicas. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 1999. p. 47-8. 
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA 
CRESCER CONCURSOS 

01)  

 

"O mundo era outro ou eu que era outro." (L.1) 

 

Nessa declaração, está implícita uma 

 

(A) certeza.  

(B) correção.  

(C) indagação. 

(D) explicação. 
 

02) O texto deixa transparecer que o 

personagem-narrador tinha predileção pelo 

final da tarde, porque era 
 

(A) a oportunidade de fazer tudo diferente, dia a 

dia. 

(B) a hora da reza e da possível atenção do seu 

Azevedo com ele. 

(C) o instante em que ele percebia o mundo de 

uma forma adversa. 

(D) o momento do reencontro e da 

confraternização das pessoas do mundo que 

lhe era familiar. 
 

03) O parágrafo final e o contexto da crônica 

permitem afirmar que 
 

(A) a madrinha, como os demais personagens, 

deu o seu último boa-noite. 

(B) desaparece com Azevedo, também, naquela 

noite, um mundo singular. 

(C) o narrador, em relação à fantasia de Azevedo, 

tem uma atitude irônica. 

(D) tanto a madrinha como Azevedo morreram 

na referida noite. 
 

04)  

 

"Minha madrinha, já quase cega pela idade, que 

passava o dia rezando, mais por instinto do que 

pela claridade, era a primeira a saudar a luz que 

iluminaria o nosso jantar: “Boa noite!" (L.2/4). 
 

Do período acima, é correto afirmar: 
 

(A) A expressão "pela idade" indica causa. 

(B) O vocábulo "quase" indica modo. 

(C) A expressão "a luz" tem valor  de objeto 

indireto. 

(D) A expressão "Boa noite!" exerce função 

predicativa. 

05)  

 

"Isso evitava qualquer outro assunto, pois a noite 

que iniciava a véspera do fim do mundo devia ser 

de recolhimento e solidariedade." (L.15/17). 

 

Com relação à frase em evidência, pode-se 

afirmar: 

 

(A) O vocábulo "outro" completa o sentido do 

nome. 

(B) A palavra "pois" expressa conclusão. 

(C) O termo "a véspera do fim do mundo" tem 

função de sujeito. 

(D) A expressão "de recolhimento e 

solidariedade" caracteriza "noite". 

 

06) A alternativa em que há uma explicação 

correta para o termo transcrito é 

 

(A) A expressão “do que” (L.8) expressa modo. 

(B) O vocábulo “além” (L.22) indica distância. 

(C) A palavra “até” (L.18) expressa limite. 

(D) “como” (L.4) indica conformidade. 

 

07) Transpondo a oração “outras luzes eram 

acesas” (L.18) para a voz ativa, obtém-se a 

forma verbal 

 

(A) Acendeu 

(B) Acendiam 

(C) Acendia 

(D) Acende 

 

08) Marque a alternativa correta 

 

(A) O vocábulo  base de  formação da palavra 

“solidariedade” (L.17) é um adjetivo. 

(B) A expressão “Meu pai” (L.12) classifica-se 

como vocativo. 

(C) O vocábulo “para”, em “para a noite” (L.9)  

expressa direção. 

(D) As aspas, em “"Amanhã o mundo vai 

acabar!" (L.11), indicam uma ironia. 
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09)  
 

Atente para a oração:  

 

“antigamente havia essa expressão: boa alma.” 

(L.12). 

 

Identifique a afirmação correta sobre os 

elementos linguísticos da frase.  

 

(A) O verbo  haver,  está usado em sua forma 

impessoal e, nesse caso, só admite a sua 

substituição por fazer, ficando descartada, 

assim, sua relação semântica com o verbo 

existir. 

(B) Se o verbo  haver for substituído por existir, 

a construção “essa expressão” manterá a 

mesma função sintática. 

(C) Os dois pontos sugerem hesitação. 

(D) Se o verbo  haver for substituído por existir, 

a construção “essa expressão”  exercerá a 

função sintática de sujeito. 

 

10) Na oração “O dia nem acabara” (L.9) a forma 

verbal indica uma ação 

 

(A) Contínua no presente. 

(B) Concluída no passado, mas anterior a uma 

outra ação, também, concluída no passado. 

(C) Habitual no passado. 

(D) Inacabada no passado. 

 

11) Completa o sentido do verbo o termo 

transcrito em 

 

(A) “outro” (L.1). 

(B) “pelas cercas de buganvílias” (L.7). 

(C) “o seu boa-noite” (L.10) 

(D)  “Azevedo” (L.11). 

 

12) Completa o sentido de um nome a expressão 

indicada em 

 

(A) “do fim do mundo” (L.16). 

(B)  “da casa” (L.2). 

(C) “das buganvílias” (L.18). 

(D) “de brincar no quintal.” (L1). 

 

 

 

13) Identifique a proposição verdadeira 

 

(A) Na palavra “havia” (L.12), o encontro “ha” 

constitui exemplo de dígrafo. 

(B) A palavra “também” (L.6) é acentuada pela 

mesma razão da palavra “já” (L.8). 

(C) Na palavra “mundo” (L.11), o encontro “nd” 

constitui, quanto ao papel fonológico, um 

encontro consonantal. 

(D) Na palavra “havia” (L.8), o “-h” representa 

uma consoante brasileira. 

 

14) A alternativa em que o termo transcrito 

constitui um caracterizador do substantivo é: 

 

(A) “minha” (L.2). 

(B) “claridade” (L.3) 

(C) “outro” (L.19). 

(D) “boa” (L.22). 

 

15) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, 

um hiato e um dígrafo. 

 

(A) “havia” (L.8) – “mais” (L.1) – “nosso” (L.7). 

(B) “gostavam” (L.15) – “dia” (L.9) – “mundo” 

(L.11). 

(C) “noite” (L.10) – “primeira” (L.20) – “Isso” 

(L.15). 

(D) “cheiro” (L.19) – “qualquer” (L.16) – 

“gostasse” (L.1). 
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16) Uma pessoa pagou a quantia de R$ 675,00 

que corresponde a 
3

5
 do total de sua dívida. 

Quanto essa pessoa ainda deve? 

 

(A) R$ 405,00 

(B) R$ 450,00 

(C) R$ 270,00 

(D) R$ 1.125,00 

 

17) Para preparar um achocolatado deve ser 

colocado 4 colheres de pó para cada 200 ml 

de leite. Quantas colheres de pó deverão ser 

utilizadas para se fazer 1 litro de 

achocolatado? 

 

(A) 8 

(B) 16 

(C) 20 

(D) 22 

 

18) Em qual das alternativas a fração 

corresponde a um número decimal entre 0,3 

e 0,4? 

 

(A) 
3

4
 

(B) 
1

3
 

(C) 
3

5
 

(D) 
1

4
 

 

 

 

 

 

 

 

19) Um grupo composto por 13 casais irá alugar 

uma casa para passarem as férias de julho. 

Sabendo que o valor do aluguel ficou R$ 

962,00 e que será dividido igualmente entre 

todos, quanto cada pessoa irá pagar? 

 

 

(A) R$ 91,00 

(B) R$ 37,00 

(C) R$ 52,00 

(D) R$ 74,00 

 

20) Em uma loja foram vendidas 18 camisas de 

um time a R$ 149,00 cada e 27 camisas de 

outro time a R$ 122,00 cada. Quanto foi 

arrecadado com a venda das camisas? 

 

(A) R$ 5.976,00 

(B) R$ 5.864,00 

(C) R$ 5.964,00 

(D) R$ 5.876,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                      

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Como é denominado uma via rural não 

pavimentada? 
 

(A) Via local 

(B) Trecho 

(C) Estrada 

(D) Via coletora 
 

22) No âmbito das rodovias e estradas federais, 

realizar o patrulhamento ostensivo, 

executando operações relacionadas com a 

segurança pública, com o objetivo de 

preservar a ordem, incolumidade das pessoas, 

o patrimônio da União e o de terceiros, é 

competência de qual órgão do Sistema 

Nacional de Trânsito? 
 

(A) Polícia Rodoviária Federal 

(B) DNER – Departamento Nacional de 

Estradas e Rodagens 

(C) DNIT - Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes 

(D) Polícias Militares dos Estados e do Distrito 

Federal 
 

23) Julgue se as afirmações abaixo são 

verdadeiras e em seguida assinale a 

alternativa correta: 
 

I. Para estradas não pavimentadas, a velocidade 

máxima é de 40km/h. 

II. Veículos de prestadores de serviços de 

utilidade pública (companhias de água, luz, 

esgoto, telefone, etc.) também têm prioridade 

de parada e estacionamento no local em que 

estiverem trabalhando. Mas o local deve estar 

sinalizado, segundo as normas do 

CONTRAN. 

III. A bicicleta não tem preferência sobre os 

veículos motorizados, por isso o ciclista 

precisa tomar seus cuidados. Deve trajar 

roupas claras e sinalizar com antecedência 

todos os seus movimentos. 

 

 
(A) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

(B) Somente a afirmação II é verdadeira. 

(C) Somente as afirmações I e III são 

verdadeiras. 

(D) Somente as afirmações I e II são 

verdadeiras. 

 

24) A sinalização horizontal também é utilizada 

para transmitir mensagens aos condutores e 

aos pedestres. A sinalização no padrão de cor 

amarela é utilizada para: 

 

(A) Separar movimentos veiculares de mesmo 

sentido. 

(B) Demarcar ciclovias ou ciclofaixas. 

(C) Separar movimentos veiculares de fluxos 

opostos. 

(D) Regulamentar linha de transposição e 

ultrapassagem. 

 

25) Como são classificadas as placas de 

sinalização de trânsito representadas abaixo? 

 

 
(A) Sinalização de Advertência 

(B) Sinalização de Regulamentação 

(C) Sinalização de Indicação 

(D) Sinalização Educativa 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26)  Sobre a habilitação, suas características e 

pré-requisitos para obtenção, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

(A) Para conduzir veículo de transporte coletivo 

de passageiros, de escolares, de emergência 

ou de produto perigoso, o candidato deve ser 

maior de 21 anos. 

(B) A categoria de habilitação “C” é destinada ao 

condutor de veículo motorizado, utilizado em 

transporte de carga, cujo peso bruto total 

exceda a 3.500kg, e ainda, estar habilitado no 

mínimo há um ano na categoria "B", não ter 

cometido nenhuma infração grave, 

gravíssima ou ser reincidente em infração 

média, durante os últimos doze meses. 

(C) O trator de roda, o trator de esteira, o trator 

misto ou o equipamento automotor destinado 

à movimentação de cargas ou execução de 

trabalho agrícola, de terraplenagem, de 

construção ou de pavimentação só podem ser 

conduzidos na via pública por condutor 

habilitado na categoria C, D ou E. 

(D) Os exames de habilitação para conduzir 

veículo automotor e elétrico também são 

permitidos às pessoas que não saibam ler e 

escrever. 

 

27) A respeito do cidadão e a educação para o 

trânsito assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) A educação para o trânsito é um dos mais 

importantes espaços do saneamento viário e 

visa instruir a população quanto a 

necessidade de arrecadação de fundos com a 

cobrança de multas de trânsito. 

(B) A correção de atitudes frente ao tráfego, seja 

o indivíduo pedestre ou condutor, e a 

conscientização para a prevenção de 

acidentes são os objetivos da educação para o 

trânsito. 

 

 

(C) Em várias partes do mundo, o trinômio, 

educação, engenharia de tráfego e 

policiamento, já comprovaram através de 

estatísticas que, quando trabalhados em 

harmonia, conjunto e equilíbrio, é possível 

solucionar, diminuir e até acabar com 

problemas ligados ao trânsito. 

(D)  A educação para o trânsito é o 

desenvolvimento das faculdades intelectuais, 

morais e físicas do homem, formando a 

inteligência e o espírito do ser humano para 

viver, conviver e se relacionar no trânsito. 

 

28)  Nas afirmações abaixo, assinale (V) se for 

verdadeira e (F) se for falsa, e em seguida 

assinale a alternativa com a sequência 

correta: 

 

 ) O estacionamento do veículo é permitido 

quando a placa for composta apenas pela letra 

"E" sem nenhuma faixa vermelha sobreposta 

à letra. 

 ) Parar é ficar dentro do veículo, enquanto 

estacionar é sair e deixá-lo na via. 

 ) O Código de Trânsito Brasileiro considera 

estacionamento a imobilização de veículos 

por tempo inferior ao necessário para 

embarque ou desembarque de passageiros. 

 ) Estacionar em local em desacordo com as 

condições regulamentadas especificamente 

pela sinalização da placa de "Estacionamento 

Regulamentado" é considerado infração 

grave - com pontuação negativa de cinco 

pontos na habilitação e multa, além de ter o 

veículo removido. 

 

(A) (V); (V); (V); (V) 

(B) (F); (F); (F); (F) 

(C) (V); (F); (V); (F) 

(D) (V); (F); (F); (V) 
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29)  Nas alternativas abaixo assinale àquela no 

qual a afirmação sobre o seguro DPVAT ou 

o IPVA não é verdadeira: 

 

(A) Caso o imposto IPVA não seja pago até o 

prazo estipulado, o veículo pode ser 

apreendido pela polícia, e com isso, para 

poder retirá-lo será necessário pagar o IPVA, 

a multa por atraso, mais juros e os gastos 

pelos dias no qual o carro ficou retido no 

pátio do DETRAN. 

(B) O seguro obrigatório DPVAT pode ser 

utilizado em casos de invalidez permanente 

(seja total ou parcial), falecimento (nesse 

caso é a família da vítima quem recebe o 

seguro), para reembolsar despesas médicas 

quando forem comprovadas e em casos de 

roubos e furtos. 

(C) O Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

de Vias Terrestres (o IPVA) é cobrado 

sempre no primeiro trimestre do ano e o seu 

valor é definido pelo governo estadual sendo 

que do total cobrado, 50% é destinado ao 

próprio estado e os outros 50% ao município 

no qual o carro foi licenciado. 

(D) O Seguro de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) é administrado pela Seguradora 

Líder – designada pelo Governo Federal. O 

vencimento ocorre junto com o IPVA, sem 

parcelamento, e é destinado àqueles que 

sofrem acidentes de trânsito. 

 

30) Assinale a alternativa que não é uma 

penalidade aplicada ao infrator da legislação 

de trânsito: 

 

(A) Retenção do veículo. 

(B) Advertência por escrito. 

(C) Frequência obrigatória em curso de 

reciclagem. 

(D) Suspensão do direito de dirigir. 

 

31) Para que um condutor possa praticar a 

condução defensiva, ele precisa de certos 

elementos e conhecimentos, não só da 

legislação de trânsito, mas também de 

comportamentos que devem ser praticados 

diariamente no uso do veículo. Assinale a 

alternativa que relaciona os elementos da 

Direção Defensiva: 

 

(A) atenção – conhecimento – moral – intuição – 

tempo de habilitação 

(B) perícia – tempo de habilitação – intuição – 

empatia 

(C) conhecimento – atenção – previsão – 

decisão – habilidade 

(D) previsão – eficiência – informação – decisão 

– empatia  

 

32)  Em condições adversas de luz, qual atitude 

descrita abaixo não está correta? 

 

(A) Durante o dia, quando da incidência direta da 

luz solar, proteja seus olhos baixando a pala 

de proteção interna do veículo (pala de sol) 

ou use óculos protetores. 

(B) Ao entrar dentro de túneis, reduza a 

velocidade, ligue os faróis do veículo e 

redobre a atenção; não faça ultrapassagens e, 

se for o caso, retire os óculos escuros. Uma 

boa dica, é antes de entrar no túnel, fechar um 

dos olhos e, ao ingressar, inverter. 

(C) Quando um veículo vier em sua direção com 

faróis altos (ofuscamento), você também 

deve acionar os faróis altos a fim de sinalizar 

a esse veículo que vem em direção contrária. 

(D) Quando anoitecer (penumbra), evite usar 

óculos com lentes escurecidas. 
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33)  Ergonomia é o conjunto de disciplinas que 

estuda a organização do trabalho em que 

existem interações entre humanos e 

máquinas. Sendo assim, a ergonomia tem 

como princípio, delimitar técnicas que 

promovam uma postura correta do 

trabalhador. Com a finalidade de prevenir 

problemas de saúde relacionados a postura 

errada, assinale a alternativa abaixo em que a 

recomendação descrita está correta: 

 

(A) Mantenha os ombros relaxados, onde o 

direito, braço que realiza as trocas de marchas 

do veículo, deve ficar ligeiramente mais 

baixo. 

(B) Procurar manter os calcanhares sempre 

apoiados sobre os pedais. 

(C) Os cotovelos não devem estar dobrados, mas 

sempre esticados com os braços retos. 

(D) Posicione a região lombar (região de baixo 

das costas) apoiada no encosto, assim é 

conservada a curvatura natural da coluna. 

 

34)  Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna do texto abaixo: 

 

“___________________é a distância desde o 

momento em que o condutor tira o pé do 

acelerador até colocá-lo no freio.” 

 

(A) Distância de parada. 

(B) Distância de reação. 

(C) Distância de seguimento. 

(D) Distância de frenagem. 

 

35)  Julgue se as afirmações abaixo são 

verdadeiras e em seguida assinale a 

alternativa correta: 

 

I. Para diminuir a possibilidade de aquaplanar, 

em estradas lisas, planas e inclinadas, ande 

com o veículo desengrenado. 

II. Caso ocorra a aquaplanagem realize a troca 

de marchas para reduzir a velocidade do 

veículo. 

III. Se o veículo aquaplanar, alivie de forma 

gradativa, o pé do acelerador e não pise no 

freio. 

 

(A) Somente a afirmação III é verdadeira. 

(B) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

(C) Somente as afirmações II e III são 

verdadeiras. 

(D) As afirmações I, II e III não são verdadeiras. 

 

36)  Nos procedimentos de primeiros socorros, a 

"manobra de Heimlich" deve ser utilizada em 

qual situação de emergência? 

 

(A) Asfixia 

(B) Hemorragia 

(C) Fratura 

(D) Parada cardiorrespiratória 

 

37)  O choque elétrico, geralmente causado por 

altas descargas, é sempre grave, podendo 

causar distúrbios na circulação sanguínea e, 

em casos extremos, levar à parada 

cardiorrespiratória. Nesse contexto, qual a 

medida de primeiros socorros descrita abaixo 

está correta? 

 

(A) Em casos de choque elétrico, onde há parada 

cardiorrespiratória, não é recomendado a 

ressuscitação. 

(B) Se a pessoa estiver consciente, deite-a de 

lado, se estiver inconsciente, deite-a de 

costas. 

(C) Cubra as queimaduras com uma gaze ou com 

um pano bem limpo. 

(D) Nunca cubra a vítima com um cobertor. 
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38)  Assinale a alternativa abaixo que indica o 

elemento que tem como uma de suas funções 

no motor de um veículo, a vedação entre os 

anéis do pistão e a parede do cilindro: 

 

(A) Aditivo de combustível 

(B) Anéis de segmento 

(C) Líquido de arrefecimento 

(D) Óleo lubrificante 

 

39) Assinale a alternativa que preenche 

corretamente e respectivamente as lacunas do 

texto abaixo: 

 

“No sistema elétrico de um automóvel, 

__________ é responsável pelo fornecimento de 

corrente elétrica, ___________ eleva a tensão 

dessa corrente e _______________a conduz até 

as velas no tempo certo.” 

 

(A) a bobina – a bateria – o sistema de injeção 

eletrônica 

(B) a bateria – a bobina – o distribuidor 

(C) a bobina – a ignição – o alternador 

(D) a bateria – o alternador – o distribuidor 

 

40)  Nas afirmações abaixo, assinale (V) se for 

verdadeira e (F) se for falsa, e em seguida 

assinale a alternativa com a sequência 

correta: 

 

 ) Cambagem  é a inclinação da roda em 

relação ao solo. 

 ) Pressão baixa dos pneus provoca desgaste 

acentuado no centro dos pneus. 

 ) No pneu diagonal, a carcaça é constituída 

de cabos de aço, são mais flexíveis nos 

flancos e tem um custo mais alto comparado 

ao radial. 

 ) Balanceamento de rodas quando não 

realizado gera shimmy na direção. 

 

 

 

(A) (F); (V); (V); (V) 

(B) (V); (F); (V); (F) 

(C) (F); (V); (F); (F) 

(D) (V); (F); (F); (V) 

 

 

 


