
 

PROCESSO SELETIVO 

 

 
 

C204 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com o enunciado das questões da prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

 
 

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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PORTUGUÊS 

 
Leia o texto a seguir para responder ás questões de 01 a 
04. 
 

Texto 1 
 
Gostar de política não é uma opção, mas uma 
necessidade. Primeiro, porque o cidadão precisa de um 
conhecimento político para escolher seu candidato. 
Depois, porque a política está presente na escola, no 
trabalho, enfim, na vida. Logo, torna-se fundamental o 
gosto por ela, pois é ela que rege a nossa existência. 

Sidomar F. Vieira, Ufam, 2008. 

 

QUESTÃO 01 

O texto acima se trata: 
 
A) De um texto descritivo; 
B) De um texto narrativo; 
C) De um texto argumentativo; 
D) De um texto injuntivo. 
 

QUESTÃO 02 

Quando o autor afirma que “gostar de política não é uma 
opção”: 
 
A) Ele quer alegar que este fato é imposto por vários 

meios sociais, especialmente pela mídia; 
B) O autor conclui que pelo fato da política manifestar-se 

em diversos meios sociais, as pessoas devem tomar 
gosto por ela e se vincular a partidos políticos; 

C) Ele pretende convencer as pessoas mais incrédulas da 
necessidade da política, tendo em vista que os 
interesses individuais são conquistados por ela; 

D) O autor defende que a necessidade do gosto da política 
se dá pelo fato desta reger nossa existência e estar 
presente em diversos debates. 

 

QUESTÃO 03 

Observe este trecho: 
“Gostar de política não é uma opção, mas uma 
necessidade”. 
O termo destacado representa uma conjunção: 
  
A) Coordenativa alternativa; 
B) Coordenativa conclusiva; 
C) Coordenativa explicativa; 
D) Coordenativa adversativa. 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 

04. Na frase: “Logo, torna-se fundamental o gosto por ela, 
pois é ela que rege a nossa existência”. 
O termo destacado pode ser substituído pelas palavras a 
seguir, exceto: 
  
A) Por isso; 
B) Por conseguinte; 
C) Entretanto; 
D) Portanto. 
 

QUESTÃO 05 

Na frase: “talvez os professores antevejam uma resolução 
para o caso”. O modo e o tempo do verbo são 
respectivamente: 
 
A) Subjuntivo - presente; 
B) Subjuntivo - pretérito; 
C) Indicativo – presente; 
D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 
09. 
 

Texto 2 – O sucesso da mala 
 

Respiro ofegante. Trago nas mãos uma pequena 
mala e uma agenda tinindo de nova. É meu primeiro dia 
de aula. Venho substituir uma professora que teve que se 
ausentar "por motivo de força maior". Entro timidamente 
na sala dos professores e sou encarada por todos. Uma 
das colegas, tentando me deixar mais à vontade, 
pergunta:  

- É você que veio substituir a Edith? 
- Sim - respondo num fio de voz.  
- Fala forte, querida, caso contrário vai ser tragada 

pelos alunos - e morre de rir. 
- Ela nem imagina o que a espera, não é mesmo? - 

e a equipe toda se diverte com a minha cara. 
Convidada a me sentar, aceito para não parecer 

antipática. Eles continuam a conversar como se eu não 
estivesse ali. Até que, finalmente, toca o sinal. É hora de 
começar a aula. Pego meu material e percebo que me 
olham curiosos para saber o que tenho dentro da mala. 
Antes que me perguntem, acelero o passo e sigo para a 
sala de aula. Entro e vejo um montão de olhinhos curiosos 
a me analisar que, em seguida, se voltam para a maleta. 
Eu a coloco em cima da mesa e a abro sem deixar que 
vejam o que há lá dentro. 

- O que tem aí, professora?  
- Em breve vocês saberão.  
No fim do dia, fecho a mala, junto minhas coisas e 

saio. No dia seguinte, me comporto da mesma maneira, e 
no outro e no noutro... As aulas correm bem e sinto que 
conquistei a classe, que participa com muito interesse. Os 
professores já não me encaram. A mala, porém, continua 
sendo alvo de olhares curiosos.  

Chego à escola no meu último dia de aula. A titular 
da turma voltará na semana seguinte. Na sala dos 
professores ouço a pergunta guardada há tantos dias:  

- Afinal, o que você guarda de tão mágico dentro 
dessa mala que conseguiu modificar a sala em tão pouco 
tempo? 

- Podem olhar - respondo, abrindo o fecho. 
- Mas não tem nada aí! - comentam.  
- O essencial é invisível aos olhos. Aqui guardo o 

meu melhor. 
Todos ficam me olhando. Parecem estar pensando 

no que eu disse. Pego meu material, me despeço e saio. 
Cybele Meyer 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 

O texto 2, por suas características, pode ser classificado 
como: 
 
A) um artigo; 
B) uma crônica; 
C) um conto; 
D) uma notícia. 
 

QUESTÃO 07 

São objetivos do texto, exceto: 
 
A) Demonstrar que o que a pessoa tem de melhor não 

pode ser visto; 
B) Discutir a rotina do professor, especialmente a de um 

professor novato; 
C) Citar a indisciplina escolar como um desafio a ser 

enfrentado pelos professores; 
D) Discutir a valorização docente, pois os professores 

possuem grandes desafios e deveriam ter ganhos 
financeiros mais justos. 

 

QUESTÃO 08 

No trecho: “o essencial é invisível aos olhos”. São 
sinônimos do termo destacado, exceto: 
 
A) Precípuo; 
B) Crucial; 
C) Premente; 
D) Medular. 
 

QUESTÃO 09 

Observe a antepenúltima linha do texto: 
 
- [...] Aqui guardo o meu melhor. 
 
O termo destacado refere-se: 
 
A) À sala de aula; 
B) Aos escritos guardados secretamente; 
C) Ao material inovador que a professora trabalhava; 
D) À mala que a professora carregava. 
 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa correta, considerando que à direita 
de cada palavra há um sinônimo, exceto: 
 
A) Tragar – fumar; 
B) Encarar – cravar; 
C) Titular – dono; 
D) Essencial – precípuo. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA  
 

QUESTÃO 11 

Considere as seguintes proposições, todas com valor 
lógico verdadeiro: 
 

I. Se Maria não é bonita, então João é louco; 
II. Se Ana é baiana, então Rex é pastor; 
III. Se Ana não é baiana, então Maria é bonita; 
IV. Se Rex é pastor, então João não é louco. 
 

Com base no raciocínio lógico dedutivo, pode-se garantir 
que: 
 

A) Maria é bonita; 
B) João não é louco; 
C) Ana é baiana; 
D) Rex é pastor. 
 

QUESTÃO 12 

Sabe-se que é falsa a seguinte afirmação: “Morgana não 
é médica ou Carla é advogada”. Segue, a partir desta 
informação, que uma das afirmativas a seguir é 
verdadeira. Assinale-a: 
 

A) Morgana é médica e Carla é advogada; 
B) Se Morgana é médica, então Carla é advogada; 
C) Morgana não é médica e Carla não é advogada; 
D) Se Carla é advogada, então Morgana é médica. 
 

QUESTÃO 13 

Numa sala de reunião, encontram-se 25 pessoas. Sobre 
elas, é possível afirmar que: 
 

A) Ao menos uma delas nasceu em ano bissexto; 
B) Nenhuma delas faz aniversário em fevereiro; 
C) Ao menos três delas fazem aniversário no mesmo mês; 
D) Cinco delas fazem aniversário no mesmo mês. 
 

QUESTÃO 14 

Admita verdadeira a seguinte proposição: 
 

"Se uma pessoa é fumante, então ela terá problemas 
respiratórios no futuro". 
 

Dois idosos foram ao médico e ficou diagnosticado que o 
Sr. Cleiton tem problemas respiratórios e o Sr. Nilson não 
os tem. Com base nessas informações, pode-se afirmar 
que: 
 

A) Nenhum dos dois idosos mencionados foi fumante; 
B) O Sr. Cleiton foi fumante e o Sr. Nilson não foi fumante; 
C) Os dois idosos mencionados foram fumantes; 
D) O Sr. Nilson não foi fumante e nada se pode afirmar 

sobre o Sr. Cleiton. 

QUESTÃO 15 

A bota é preta, ou o sapato é branco ou o tênis é verde. 
Se o sapato é branco, então o chinelo é marrom. Se a 
sapatilha é dourada, então o chinelo não é marrom.  Se o 
tênis é verde, então a sapatilha não é dourada. Ora, a 
sapatilha é dourada. Então: 
 
A) A bota é preta, o sapato é branco e o tênis não é verde; 
B) A bota não é preta, o sapato não é branco e o tênis é 

verde; 
C) A bota não é preta, o sapato é branco e o tênis não é 

verde; 
D) A bota é preta, o sapato não é branco e o tênis não é 

verde. 
 

QUESTÃO 16 

Considere verdadeiras as seguintes proposições: 
 
I. Se o aluno estudou, então ele aprendeu; 
II. Se o aluno não foi aprovado, então ele não aprendeu. 
 
Assim sendo: 
 
A) O aluno ter estudado é condição necessária para ter 

sido aprovado; 
B) O aluno ter estudado é condição suficiente para ter 

sido aprovado; 
C) O aluno ter sido aprovado é condição suficiente para 

que tenha estudado; 
D) O aluno ter estudado é condição necessária e 

suficiente para ter sido aprovado. 
 

QUESTÃO 17 

Considere a seguinte proposição condicional: “Se Joabe 
acorda disposto, então ele faz caminhada”. A negação 
desta proposição é: 
 
A) Se Joabe acorda disposto, então ele não faz 

caminhada; 
B) Joabe acorda disposto e não faz caminhada; 
C) Se Joabe não acorda disposto, então ele faz 

caminhada; 
D) Joabe não acorda disposto e não faz caminhada. 
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QUESTÃO 18 

Observe a sequência de igualdades a seguir: 
 

6844  ; 

66884444  ; 

666888444444  ; 

... 
 
Diante do padrão observado, é correto afirmar que o 
número 666666666 pode ser escrito como: 
 

A) 888888444444444444  ; 

B) 888888844444444444444  ; 

C) 888888884444444444444444  ; 

D) 888888888444444444444444444  . 

 

QUESTÃO 19 

Três amigos, Alonso, Afonso e Amâncio, são apaixonados 
por futebol. Um deles é torcedor do América, outro é 
torcedor do Maguari e o outro torce pelo Orion, não 
obrigatoriamente nesta dada ordem. Considere as três 
proposições enunciadas a seguir: 
 
I. Amâncio é torcedor do Maguari; 
II. Afonso não é torcedor do Maguari; 
III. Alonso não é torcedor do América. 
 
Sabendo que apenas uma destas proposições é 
verdadeira, pode-se garantir que: 
 
A) Alonso é torcedor do Maguari; 
B) Afonso é torcedor do América; 
C) Afonso é torcedor do Maguari; 
D) Amâncio é torcedor do Orion. 
 

QUESTÃO 20 

As duas proposições a seguir são falsas: 
 
I. João é capitão e Bento é sargento; 
II. Bento não é sargento ou Vicente é tenente; 
 
Sendo assim, apenas um dos itens abaixo apresenta uma 
proposição cujo valor lógico é verdadeiro. Assinale-o: 
 
A) Se Bento é sargento, então João é capitão; 
B) Se Bento é sargento, então Vicente é tenente; 
C) Se Vicente não é tenente, então Bento não é sargento; 
D) Se João é capitão, então Bento é sargento. 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21 

É dever dos condutores de veículos, EXCETO: 
 
A) Ter pleno domínio de seu veículo a todo o momento, 

dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à 
segurança do trânsito; 

B) Obstruir o trânsito ou torna-lo perigoso, atirando, 
depositando ou abandonando na via objetos ou 
substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo; 

C) Verificar a existência e as boas condições de 
funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório; 

D) Verificar se existe combustível suficiente para 
percorrer o percurso desejado. 

 

QUESTÃO 22 

Em relação à ultrapassagem de veículos, é CORRETO 
afirmar que todo condutor deverá certificar-se: 
 
A) De indicar com antecedência a manobra pretendida, 

bastando apenas acionar a luz indicadora de direção do 
veículo; 

B) Nenhum condutor que venha atrás haja começado 
uma manobra para ultrapassá-lo; 

C) Quem o precede na mesma faixa de trânsito haja 
indicado o propósito de ultrapassar um terceiro; 

D) A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa 
extensão suficiente para que sua manobra não ponha 
em perigo ou obstrua o trânsito que venha no mesmo 
sentido. 

 

QUESTÃO 23 

Sobre a composição do Sistema Nacional de Trânsito é 
CORRETO afirmar: 
 
A) É formado pelo Conselho Estadual de trânsito – 

CETRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo 
normativo e consultivo; 

B) É formado por Conselho Nacional de Trânsito – 
CONTRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal 
- CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e 
coordenadores; 

C) É composto apenas pelos órgãos e entidades 
executivos de trânsito da União; 

D) É composto pelos órgãos e entidades executivos 
rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 
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QUESTÃO 24 

Compete ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 
EXCETO: 
 
A) Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas 

contidas no Código de Trânsito Brasileiro, ficando a 
cargo do CETRAN, as resoluções complementares; 

B) Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI – 
Juntas Administrativas de Recursos de Infrações; 

C) Criar câmaras Temáticas; 
D) Responder às consultas que lhe forem formuladas, 

relativas à aplicação da legislação de trânsito. 
 

QUESTÃO 25 

Assinale a alternativa que melhor responde. São objetivos 
básicos do Sistema Nacional de Trânsito: 
 
A) Fixar, mediante lei, a padronização de critérios 

técnicos, financeiros e administrativos para a 
fiscalização das atividades de trânsito; 

B) Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de 
informações entres os seus diversos órgãos e 
entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a 
integração do sistema; 

C) Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, 
com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa 
ambiental e à educação para o trânsito, sem a 
necessidade de fiscalizar o seu cumprimento; 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 26 

Acerca da velocidade máxima permitida quando não 
existir sinalização regulamentadora, é CORRETO afirmar: 
 
A) O condutor deverá trafegar em velocidade não 

superior a sessenta quilômetros por hora, tanto nas 
vias urbanas quanto nas vias rurais; 

B) Nas vias urbanas de trânsito rápido, a velocidade 
máxima será de cem quilômetros; 

C) Nas vias locais, a velocidade máxima permitida será de 
quarenta quilômetros por hora; 

D) A velocidade máxima permitida nas vias coletoras é de 
quarenta quilômetros por hora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27 

As Normas Gerais de Circulação e Conduta que são 
tratadas no capítulo III do Código de Trânsito Brasileiro 
merecem a atenção especial de todos os usuários das 
vias, algumas dessas normas podem ser aplicadas com o 
simples uso de bom senso ou da boa educação. Sobre as 
Normas Gerais de Circulação e Conduta é CORRETO 
afirmar: 
 
A) O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com 

circunscrição sobre a via poderá regulamentar as 
velocidades nas vias urbanas ou rurais, por meio de 
sinalização, sendo vedado estipular velocidades 
inferiores ou superiores àquelas estabelecidas no 
Código de Trânsito Brasileiro; 

B) Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá 
indicar com antecedência a manobra pretendida, 
acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por 
meio de gesto convencional de braço. Deverá afastar-
se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal 
forma que deixe livre uma distância lateral de 
segurança. Deve retomar, após a efetivação da 
manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz 
indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto 
convencional de braço, adotando os cuidados 
necessários para não pôr em perigo ou obstruir o 
trânsito dos veículos que ultrapassou; 

C) As crianças com idade inferior a dozes anos devem ser 
transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções 
regulamentadas pelo CONTRAN; 

D) É obrigatório o uso do cinto de segurança para o 
condutor somente nas rodovias. 

 

QUESTÃO 28 

Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir 
veículo de transporte coletivo de passageiros, de 
escolares, de emergência ou de produto perigoso, o 
candidato deverá preencher o seguinte requisito: 
 
A) Ser maior de dezoito anos; 
B) Estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B, 

ou no mínimo há um ano na categoria C, quando 
pretender habilitar-se na categoria E; 

C) Estar habilitado no mínimo há dois anos na categoria B, 
ou no mínimo dois anos na C, quando pretender 
habilitar-se na categoria E; 

D) Não ter cometido nenhuma infração grave ou 
gravíssima ou ser reincidente em infrações médias 
durante os últimos doze meses. 
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QUESTÃO 29 

Para conduzir ambulâncias, o candidato deverá 
comprovar treinamento especializado e passar, 
periodicamente, por reciclagem em cursos específicos a 
cada: 
 

A) 5 (cinco) anos; 
B) 1 (um) ano; 
C) 3 (três) anos; 
D) 2 (dois) anos. 
 

QUESTÃO 30 

Acerca do uso de luzes e faróis, é CORRETO afirmar: 
 

A) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por 
curto período de tempo, com o objetivo de advertir 
outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar 
a existência de risco à segurança para os veículos que 
circulam no sentido contrário, sendo vedada quando o 
condutor tiver a intenção de ultrapassar o veículo que 
segue à frente; 

B) É proibido o uso do Pisca-alerta em imobilizações ou 
situação de emergência; 

C) Veículos de transporte coletivo regular de passageiros 
e os ciclos motorizados, quando circulam em faixas 
especiais, devem manter as luzes baixas acesas de dia 
e de noite; 

D) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 
utilizando luz alta, durante a noite e durante o dia nos 
túneis providos de iluminação pública. 

 

QUESTÃO 31 

Pode-se conceituar direção defensiva como uma série de 
procedimentos utilizados em conjunto com medidas para 
minimizar ou prevenir os acidentes de trânsito. É de 
extrema importância que os condutores dirijam de forma 
defensiva, pois o trânsito é formado por pessoas e, 
portanto, todo acidente sempre está relacionado a uma 
falha humana, seja devido a imprudência, negligência ou 
imperícia. Assim, quatro importantes princípios existem 
para que possa ser possível a boa convivência no trânsito. 
Os quatro princípios estão CORRETAMENTE elencados na 
seguinte afirmativa: 
 

A) Princípio da corresponsabilidade, princípio da 
participação, princípio da igualdade de direitos e 
princípio da dignidade da pessoa humana; 

B) Princípio da concentração, princípio da presunção de 
inocência princípio da dignidade da pessoa humana, 
princípio da igualdade de direitos; 

C) Princípio da eficiência, princípio da participação, 
princípio da presunção de inocência e princípio da 
concentração; 

D) Todas os itens estão corretos. 

QUESTÃO 32 

Os primeiros socorros são de muita importância para os 
condutores de veículos, pois são uma série de condutas 
que os motoristas devem tomar quando ocorre um 
acidente de trânsito, são as primeiras providências 
tomadas às vítimas de um acidente com o intuito de 
amenizar as possíveis consequências. Geralmente o 
atendimento é prestado no próprio local do acidente, 
devido a isso, é necessário que o condutor tenha noção 
de primeiros socorros. Acerca do tema é CORRETO 
afirmar: 
 
A) Ao se deparar com uma vítima que foi atropelada, o 

condutor deve remover a vítima do local e conduzi-la 
imediatamente ao hospital, não importando verificar a 
situação dela para que a mesma seja atendida por 
profissionais; 

B) No procedimento correto para o atendimento de uma 
vítima, o condutor deve manter a calma, garantir a 
segurança da vítima para que não ocorra outros 
acidentes, deve pedir socorro profissional e, além 
disso, deverá verificar a situação da vítima e cuidar dela 
enquanto espera a chegada do socorro profissional; 

C) O condutor deverá parar para averiguar o estado geral 
do acidente e da vítima, mas não pode fazer nenhum 
tipo de procedimento uma vez que não é profissional 
habilitado para socorrer a vítima; 

D) Ao se deparar com um acidente, o condutor não deve 
parar para socorrer a vítima, pelo contrário, deverá 
continuar o seu caminho para não atrapalhar o local do 
acidente. 
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QUESTÃO 33 

A resolução nº 525 do CONTRAN estabelece os 
procedimentos gerais para condutores profissionais, ou 
seja, condutor que exerce atividade remunerada ao 
veículo. Os seguintes itens são tratados na resolução, 
EXCETO: 
 
A) É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 

5 (cinco) horas e meia ininterruptos veículos de 
transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de 
transporte rodoviário de cargas; 

B) Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso 
dentro de cada 6 (seis) horas na condução de veículo 
de transporte de carga, sendo facultado o seu 
fracionamento e o do tempo de direção desde que não 
ultrapassadas 5 (cinco) horas e meia contínuas no 
exercício da condução; 

C) O condutor é obrigado, dentro do período de 24 (vinte 
e quatro) horas, a observar o mínimo de 11 (onze) 
horas de descanso, que podem ser fracionadas, 
usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos 
mencionados no inciso II, observadas, no primeiro 
período, 8 (oito) horas ininterruptas de descanso; 

D) Entende-se como tempo de direção ou de condução o 
período em que o condutor estiver ao volante, em 
curso entre a origem e o destino, contando-se também 
o período de descanso entre a origem e o destino. 

 

QUESTÃO 34 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o 
candidato deverá habilitar-se nas categorias de “A” a “E”, 
obedecida a gradação da categoria pretendida, estão 
corretos os itens, EXCETO: 
 
A) Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado 

no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 
cinco lugares, excluído o do motorista; 

B) Categoria E - condutor de combinação de veículos em 
que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C 
ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, 
trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil 
quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja 
lotação exceda a 8 (oito) lugares; 

C) Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas 
ou três rodas, com ou sem carro lateral; 

D) Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado 
em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 
três mil e quinhentos quilogramas. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

O candidato à habilitação deverá ser submetido a exames 
periódicos que serão realizados pelo órgão executivo de 
trânsito, sobre os exames é CORRETO afirmar: 
 
A) Somente será submetido ao exame de aptidão física e 

mental; 
B) Será submetido ao exame de aptidão física e mental, 

além de prova escrita sobre legislação de trânsito; 
C) Será submetido ao exame de aptidão física e mental, 

além de prova escrita sobre legislação de trânsito, 
noções de primeiros socorros, conforme 
regulamentação do CONTRAN e de direção veicular, 
realizado na via pública, em veículo da categoria para a 
qual estiver habilitando-se; 

D) Será submetido ao exame de aptidão física e mental, 
além de prova escrita sobre legislação de trânsito, 
noções de primeiros socorros, conforme 
regulamentação do CONTRAN e de direção veicular, 
realizado na via pública, em veículo da categoria 
diversa para a qual estiver habilitando-se. 

 

QUESTÃO 36 

É CORRETO afirmar que o condutor que dirige sem 
possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou 
Permissão para Dirigir comete infração: 
 
A) Infração gravíssima sem pena de multa; 
B) Infração gravíssima com pena de multa (três vezes) e 

apreensão do veículo; 
C) Infração gravíssima com pena de multa (três vezes), 

mas não apreende o veículo; 
D) Infração leve. 
 

QUESTÃO 37 

Tício estava dirigindo uma ambulância e foi parado em 
uma blitz, o agente de trânsito ao pedir a habilitação de 
Pedro constatou que ele é habilitado, mas para uma 
categoria diferente do veículo que estava conduzindo, é 
CORRETO afirmar que Pedro cometeu uma infração: 
 
A) Infração leve; 
B) Infração gravíssima com pena de multa (três vezes), 

mas não apreende o veículo; 
C) Infração grave com pena de multa (três vezes) e 

apreensão do veículo, além de medida administrativa, 
ou seja, o recolhimento do documento de habilitação; 

D) Infração gravíssima com pena de multa (três vezes) e 
apreensão do veículo, além de medida administrativa, 
ou seja, o recolhimento do documento de habilitação. 
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QUESTÃO 38 

O condutor que estiver envolvido em acidente com vítima 
e não adotar providências no sentido de evitar perigo 
para o trânsito no local, comete infração: 
 
A) Gravíssima com pena de multa (cinco vezes) e 

suspensão do direito de dirigir, além de medida 
administrativa, ou seja, o recolhimento do documento 
de habilitação; 

B) Grave com pena de multa (cinco vezes) e suspensão do 
direito de dirigir, além de medida administrativa, ou 
seja, o recolhimento do documento de habilitação; 

C) Infração média com pena de multa; 
D) Não comete nenhuma infração, pois o condutor não 

tem obrigação de tomar qualquer providência nessa 
situação. 

 

QUESTÃO 39 

Maria e Pedro estão se dirigindo até a igreja para a missa 
de domingo. Como de costume, encontram dificuldade 
para estacionar o veículo, já prestes a começar a missa, 
Pedro decide estacionar seu carro na esquina a menos de 
cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal. 
Nessa situação, é CORRETO afirmar: 
 
A) Pedro estacionou o veículo corretamente, pois de 

acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é 
permitido estacionar o veículo na esquina, assim não 
cometeu infração; 

B) Pedro cometeu infração gravíssima com pena de multa 
e remoção do veículo; 

C) Pedro cometeu infração média, com pena de multa e 
remoção do veículo; 

D) Pedro cometeu infração grave com pena de multa e 
remoção do veículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 40 

João acordou tarde e estava atrasado, então resolveu 
dirigir mais rápido até o trabalho, João estava dirigindo a 
oitenta quilômetros por hora em uma via onde a 
velocidade máxima permitida para o local é de sessenta 
quilômetros por hora, nessa situação é CORRETO afirmar: 
 
A) João cometeu infração grave, pois a velocidade do seu 

veículo estava superior à máxima em mais de 20% 
(vinte por cento) e até 50% (cinquenta por cento); 

B) João cometeu infração média, pois a velocidade do seu 
veículo estava superior à máxima em até 20% (vinte 
por cento); 

C) João cometeu infração gravíssima, pois a velocidade do 
seu veículo estava superior à máxima em mais de 50% 
(cinquenta por cento); 

D) João não cometeu infração, pois de acordo com o 
Código de Trânsito Brasileiro é permitido, nesse tipo de 
situação, ultrapassar a velocidade máxima permitida 
da via. 

 

QUESTÃO 41 

Pedro tem muito medo de dirigir, devido a isso ele 
costuma conduzir seu veículo muito devagar, tanto do 
lado esquerdo quanto do lado direito da via e mesmo com 
a pista e o tempo estando em boas condições de tráfego. 
Irritado com a condução de Pedro, alguns motoristas 
buzinaram e argumentaram que, ao dirigir lentamente, 
ele estaria cometendo uma infração. Pedro rebate 
dizendo que não está cometendo nenhuma infração, pois 
está dirigindo muito abaixo da velocidade máxima 
permitida na via, que é de sessenta quilômetros por hora. 
Nessa situação é CORRETO afirmar que: 
 
A) O Código de Trânsito Brasileiro somente regulamenta 

velocidade máxima, nada diz sobre velocidade mínima 
que o condutor deva transitar, portanto Pedro não 
cometeu infração; 

B) Pedro cometeu infração, pois de acordo com o Código 
de Trânsito Brasileiro, não é permitido transitar com o 
veículo com velocidade inferior a vinte quilômetros a 
da velocidade máxima da via, não importando a faixa 
que o veículo estiver; 

C) Pedro cometeu infração, pois de acordo com o Código 
de Trânsito Brasileiro, não é permitido transitar com o 
veículo com velocidade inferior à metade da 
velocidade máxima da via, salvo se estiver na faixa da 
direita; 

D) Pedro cometeu infração, pois de acordo com o Código 
de Trânsito Brasileiro, não é permitido transitar com o 
veículo com velocidade inferior à metade da 
velocidade máxima da via, não importando a faixa que 
o veículo estiver. 
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QUESTÃO 42 

João é motorista de ambulância e está dirigindo 
normalmente, no momento não está em serviço de 
urgência e mais à frente visualiza um grande 
engarrafamento. João então tem a ideia de ligar o alarme 
sonoro para que os veículos saiam da sua frente para que 
ele possa passar do engarrafamento. Nessa situação é 
CORRETO afirmar que: 
 
A) João não cometeu uma infração, pois mesmo sem estar 

em serviço de urgência, as ambulâncias, além de 
prioridade no trânsito, gozam do direito de livre 
circulação, estacionamento e parada, devidamente 
identificados por dispositivos regulamentares de 
alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente; 

B) João cometeu uma infração, pois os as ambulâncias, 
além de prioridade de trânsito, gozam de livre 
circulação, estacionamento e parada, quando em 
serviço de urgência e devidamente identificados por 
dispositivos regulamentares de alarme sonoro e 
iluminação vermelha intermitente; 

C) João não teria necessidade de estar em serviço de 
emergência nem de estar identificado por qualquer 
dispositivo de alarme sonoro e iluminação vermelha 
intermitente, basta estar em uma ambulância que já 
goza do direito de livre circulação; 

D) Uma ambulância em serviço de urgência goza de livre 
circulação, mas não de estacionamento nem de 
parada. 

 

QUESTÃO 43 

Acerca do uso de buzina no trânsito, é CORRETO afirmar: 
 
A) O condutor deve fazer o uso de buzina desde que em 

toque breve e para fazer advertências necessárias a fim 
de evitar acidentes, contudo, é proibido o uso de 
buzina fora das áreas urbanas; 

B) O condutor deve fazer o uso de buzina de forma 
prolongada, a qualquer pretexto e para fazer 
advertências necessárias a fim de evitar acidentes e 
fora das áreas urbanas quando for conveniente 
advertir a um condutor que se tem o propósito de 
ultrapassá-lo; 

C) O Código de Trânsito Brasileiro não regula o uso de 
buzina, ficando a critério do condutor o melhor modo 
de usá-lo; 

D) O condutor deve fazer o uso de buzina desde que em 
toque breve e para fazer advertências necessárias a fim 
de evitar acidentes e fora das áreas urbanas, quando 
for conveniente advertir a um condutor que se tem o 
propósito de ultrapassá-lo. 

 
 

QUESTÃO 44 

Pedro mora em uma casa de esquina e percebeu que no 
cruzamento da sua rua acontecem muitos acidentes de 
trânsito. Pedro acha que isso ocorre porque a via é mal 
sinalizada então ele decide solicitar, por escrito, aos 
órgãos responsáveis a implantação de placas de 
sinalização, bem como a alteração da preferencial da via. 
Nessa situação é CORRETO afirmar: 
 
A) Pedro não tem o poder de sugerir esse tipo de 

alteração, isso cabe somente aos órgãos e entidades do 
Sistema Nacional de Trânsito; 

B) Pedro está no seu direito, pois todo cidadão ou 
entidade civil tem o direito de solicitar, por escrito, aos 
órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, 
fiscalização e implantação de equipamentos de 
segurança, bem como sugerir alterações em normas e 
legislação, devendo o órgão responder, por escrito, 
dentro de prazos mínimos sobre a possibilidade ou não 
de atendimento; 

C) Pedro está no seu direito, pois todo cidadão ou 
entidade civil tem o direito de solicitar aos órgãos ou 
entidades do Sistema Nacional de Trânsito, fiscalização 
e implantação de equipamentos de segurança, bem 
como sugerir alterações em normas e legislação, 
devendo o órgão responder, por escrito, dentro de 
prazos mínimos sobre a possibilidade ou não de 
atendimento, contudo a solicitação deve ser feita 
pessoalmente no órgão ou entidade do Sistema 
Nacional de Trânsito, não tendo necessidade de ser 
feita por escrito; 

D) Pedro está no seu direito, pois todo cidadão ou 
entidade civil tem o direito de solicitar, por escrito, aos 
órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, 
fiscalização e implantação de equipamentos de 
segurança, bem como sugerir alterações em normas e 
legislação, contudo o órgão não tem obrigação de 
responder sobre a possibilidade ou não de 
atendimento. 
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QUESTÃO 45 

João no seu primeiro dia de trabalho como motorista de 
ambulância recebe um chamado para se dirigir ao local de 
um acidente, nervoso e ansioso, João rapidamente entra 
na ambulância e se dirige ao local do acidente, contudo, 
João não mantem ligado o sistema de iluminação 
vermelha intermitente. Como estava em situação de 
atendimento de emergência, é CORRETO afirmar que 
João cometeu infração: 
 
A) Média com pena de multa; 
B) Média sem a penalidade de multa; 
C) Grave com pena de multa; 
D) Grave sem a penalidade de multa. 
 

QUESTÃO 46 

João no seu primeiro dia de trabalho como motorista de 
ambulância recebe um chamado para se dirigir ao local de 
um acidente, nervoso e ansioso, João rapidamente entra 
na ambulância e se dirige ao local do acidente, contudo, 
João não mantem ligado o sistema de iluminação 
vermelha intermitente. Como estava em situação de 
atendimento de emergência, é CORRETO afirmar que 
João cometeu infração: 
 
A) Média com pena de multa; 
B) Média sem a penalidade de multa; 
C) Grave com pena de multa; 
D) Grave sem a penalidade de multa. 
 

QUESTÃO 47 

Para garantir a segurança do condutor e dos ocupantes 
do veículo, o Código de Trânsito Brasileiro especifica 
alguns equipamentos que são obrigatórios. São todos 
equipamentos obrigatórios, EXCETO: 
 
A) Freios ABS; 
B) Cinto de segurança; 
C) Ar condicionado; 
D) Airbags para motorista e passageiro dianteiro. 
 

QUESTÃO 48 

O CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, determinou 
na resolução nº 333/2009 que a partir de 1º de janeiro de 
2015 os veículos automotores só poderão circular nas 
vias, com extintor de incêndio com carga de pó: 
 
A) BC com prazo de validade de cinco anos; 
B) BC com prazo de validade de dez anos; 
C) ABC com prazo de validade de dez anos; 
D) ABC com prazo de validade de cinco anos. 
 
 

QUESTÃO 49 

Ao ultrapassar um ciclista, o motorista que não reduzir a 
velocidade do veículo de forma compatível com a 
segurança do trânsito comete infração: 
 
A) Grave sem penalidade de multa; 
B) Grave com penalidade de multa; 
C) Não comete infração; 
D) Média com penalidade de multa. 
 

QUESTÃO 50 

O condutor que é pego transitando com o veículo e 
danificando a via, suas instalações e equipamentos: 
 
A) Comete infração grave com penalidade de multa e 

retenção do veículo para regularização; 
B) Comete infração média com penalidade de multa e 

retenção do veículo para regularização; 
C) Comete infração gravíssima sem penalidade de multa; 
D) Comete infração gravíssima com penalidade de multa 

e retenção do veículo para regularização. 
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