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01) Assinale a alternativa correta. A força centrípeta,
aderência e a transferência de massa, são:
A) Condições adversas.
B) Automatismos corretos.
C) Leis da física que se relacionam ao ato de dirigir.
D) Atos inseguros do motorista.

02) Para evitar colisões nos cruzamentos é fundamental:
A) Aumentar a velocidade.
B) Olhar primeiro para a direita e avançar.
C) Respeitar a preferência.
D) Diminuir a velocidade e buzinar.

03) É atitude do condutor defensivo, quando ingerir
bebida alcóolica:
A) Dirigir redobrando os cuidados. 
B) Dirigir, somente, se estiver acompanhado.
C) Tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para
despertar, antes de começar a dirigir.
D) Não dirigir o veículo, pedindo a outro condutor habilitado
que realize tal atitude.

04) A maioria dos acidentes está associada à condição
adversa do condutor. A grande maioria deles
é causada por:
A) Falhas mecânicas.
B) Deficiência da via.
C) Falta de sinalização.
D) Falhas humanas.

05) Assinale a alternativa incorreta. Dirigir
na defensiva é:
A) Dirigir atento às ações imprevisíveis dos demais usuários.
B) Dirigir impondo os seus direitos.
C) Dirigir educado e seguro.
D) Dirigir respeitando a legislação.

06) Tempo de reação é aquele que transcorre entre:
A) Tempo aproximado de 3/4 de segundo.
B) Acionar o freio e parar.
C) Ver o perigo e tomar providências.
D) Perceber o perigo e parar.

07) Valorizar comportamentos necessários à
segurança no trânsito é:
A) Desnecessário à segurança no trânsito.
B) Dever do governo e não dos condutores.
C) Demonstração de respeito à pessoa humana.
D) A necessidade de desconsiderar as diferenças
individuais.

08) O condutor que, na direção do veículo, evita
situações de acidentes ao trafegar com as devidas
margens de segurança, estará fazendo uma “direção
defensiva”.
A) Corretiva.
B) Avaliativa.
C) Participativa.
D) Preventiva.

DIREÇÃO DEFENSIVA 09) Assinale a alternativa que responda à questão. A
chuva é condição adversa do ______, lâmina d agua na
pista é condiçao adversa da ______, possibilitando a
ocorrência de hidroplanagem que pode ser aumentada
por determinadas condições adversas do ______.
A) Veículo; via; condutor.
B) Tempo; via; veículo.
C) Condutor; máquina; passageiro.
D) veículo; chuva; tempo.

10) Automatismo correto significa:
A) Atenção fixa.
B) Atenção dispersiva.
C) Gesto inconsciente efetuado de forma segura.
D) Indisciplina na condução do veículo.

11) Fator que não altera a aderência é:
A) Tipo de solo.
B) Tipo de combustível.
C) Chuva.
D) Calibragem dos pneus.

12) O procedimento correto em um declive acentuado é:
A) Utilizar o “ponto morto”. 
B) Utilizar a mesma marcha que seria necessária no caso de
um aclive acentuado.
C) Testar o acelerador e desengrenar o veículo.
D) Desligar o motor do veículo.

13) Chove forte e o limpador de parabrisa de seu veículo
não está sendo suficiente para manter a visibilidade.
Nessa situação você:
A) Abre as janelas e prossegue o trajeto.
B) Acelera mais para dissipar os pingos de chuva.
C) Para o veículo em local seguro e aguarda.
D) Liga os faróis altos.

14) Não é causa da diminuição da aderência
do veículo com o solo:
A) Óleo na pista.
B) Excesso de velocidade.
C) Pista escorregadia.
D) Pneus em bom estado de conservação.

15) Dirigindo um veículo, ao se aproximar de um
cruzamento com sinal luminoso, você observa que a luz
vermelha está acesa. Neste caso, você deve:
A) Diminuir a velocidade do veículo e passar.
B) Diminuir a velocidade e parar o veículo.
C) Observar o tráfego dos veículos e passar.
D) Frear bruscamente o veículo.

16) Direção defensiva é o ato de dirigir buscando,
sempre:
A) Não se preocupar com a aproximação de outros
veículos.
B) Utilizar o pisca-alerta em qualquer situação.
C) A eliminação dos fatores de riscos que podem levar à
ocorrência de acidentes.
D) Utilizar o freio somente quando for parar o veículo.
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17) Os condutores de ciclomotores não poderão circular
nas vias:
A) Locais.
B)  Arteriais.
C) De trânsito rápido.
D) Coletoras.

18) Assinale a alternativa correta:
A) Todo veículo poderá retornar em qualquer local, nas vias
urbanas, desde que facilite o trânsito para os outros
veículos.
B) A circulação pelos acostamentos das rodovias é
permitida em situações de congestionamento.
C) É dever do condutor parar o seu veículo antes de
transpor linha férrea ou entrar em via com preferência de
passagem.
D) Todo condutor deve dar a preferência aos pedestres
apenas quando estes se encontram sobre a faixa de
segurança.

19) O cinto de segurança é obrigatório, em todas as vias
do território nacional, para:
A) Somente para o condutor.
B) Condutor e passageiros do banco dianteiro.
C) Condutor e passageiros dos bancos dianteiro e traseiro.
D) Condutor e passageiros do banco traseiro.

20) No desenho abaixo, observe os movimentos dos
veículos 1, 3 e o pedestre atravessando a via. A
preferência de passagem é do:

A) Veículo 1, porque vai convergir.
B) Veículo 2, porque está passando pelo veículo 1.
C) Pedestre, porque já iniciou a travessia.
D) Veículo 3, porque trafega em linha reta.

21) Classificam-se como vias rurais:
A) Vias arteriais e coletoras.
B) Vias coletoras e locais.
C) Vias de trânsito rápido, rodovias e estradas.
D) Rodovias e estradas.

22) A rodovia é considerada uma via:
A) Trânsito rápido
B) Urbana
C) Rural
D) Arterial.

23) Os passageiros de motocicletas, motonetas ou
ciclomotores só poderão ser transportados.
A) Em carro lateral acoplado ao veículo.
B) Todas estão corretas.
C) Em assento suplementar atrás do condutor.
D) Utilizando capacete de segurança.

24) Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser
feita:
A) Nos locais determinados ou que ofereçam condições de
segurança e fluidez.
B) Nas passagens de nível.
C) Nas pontes.
D) Utilizando-se do acostamento.

25) Assinale a alternativa que completa a questão: Nas
rodovias, onde não existir sinalização regulamentadora,
a velocidade máxima será de: __________ para ônibus
e micro-ônibus; __________ para automóveis,
camionetas e motocicletas e ___________ para os
demais veículos.
A) 110 Km/h, 90 Km/h; 80 Km/h.
B) 80 Km/h; 60 Km/h; 110 Km/h.
C) 110 Km/h; 80 Km/h; 60 Km/h.
D) 90 Km/h; 110 Km/h; 80 Km/h.

26) Para realizar uma conversão à esquerda, em via de
mão única, o condutor deve deslocar o veículo:
A) Sem atingir a contramão de direção.
B) Totalmente para a faixa esquerda da pista.
C) Para a esquerda atingindo o centro do cruzamento e
saindo na sua mão de direção.
D) Para a direita, observando e dando preferência a quem for
de  direito, convergindo e saindo na sua mão de direção.

27) Para entrar em outra via o condutor deve:
A) Ligar o dispositivo luminoso indicador de mudança de
direção e assegurar-se de que pode fazer a manobra com
segurança.
B) Ligar o dispositivo luminoso indicador de mudança de
direção e deslocar-se, sempre, para a direita da via.
C) Aumentar a velocidade e verificar o movimento dos
outros veículos.
D) Dar um toque rápido na buzina.

28) É dever de todo condutor de veículo:
A) Ultrapassar outro veículo em interseções.
B) Acionar dispositivo luminoso indicador (luz de seta),
antes de mudar de direção.
C) Ultrapassar outro veículo.
D) Quando se tratar de transporte coletivo, parar o veículo
para atender ao sinal do passageiro em qualquer local.

29) A ultrapassagem pela contramão em ponte, viaduto
e túneis é:
A) Proibida a todo condutor de veículo, exceto quando
houver sinalização permitindo.
B) Permitida, quando houver boa visibilidade.
C) Proibida.
D) Permitida, quando não houver muita movimentação de
veículos.

30) O procedimento do condutor ao ser ultrapassado em
uma rodovia é:
A) Somente diminuir a velocidade.
B) Sinalizar, diminuir a velocidade, deslocando para o
acostamento.
C) Deslocar-se para a faixa da direita e acelerar a marcha.
D) Facilitar a ultrapassagem.
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10) Automatismo correto significa:
A) Atenção fixa.
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C) Gesto inconsciente efetuado de forma segura.
D) Indisciplina na condução do veículo.

11) Fator que não altera a aderência é:
A) Tipo de solo.
B) Tipo de combustível.
C) Chuva.
D) Calibragem dos pneus.

12) O procedimento correto em um declive acentuado é:
A) Utilizar o “ponto morto”. 
B) Utilizar a mesma marcha que seria necessária no caso de
um aclive acentuado.
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A) Abre as janelas e prossegue o trajeto.
B) Acelera mais para dissipar os pingos de chuva.
C) Para o veículo em local seguro e aguarda.
D) Liga os faróis altos.

14) Não é causa da diminuição da aderência
do veículo com o solo:
A) Óleo na pista.
B) Excesso de velocidade.
C) Pista escorregadia.
D) Pneus em bom estado de conservação.

15) Dirigindo um veículo, ao se aproximar de um
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B) Utilizar o pisca-alerta em qualquer situação.
C) A eliminação dos fatores de riscos que podem levar à
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01) Fadiga, alcoolismo, sono, são exemplos de
condições adversas do:
A)  Pedestre.
B)  Patrulheiro.
C)  Passageiro.
D) Condutor.

02) O estudo para aprimoramento dos veículos,
 a fim de torná-los mais confortáveis e seguros,
denomina-se:
A)  Ergometria.
B)  Geometria.
C)  Ergonomia.
D)  Hipotemia.

03) Quando as rodas perdem o contato com o piso
devido a camada de água entre o pneu e o solo,
ocorre um(a):
A) Condição adversa do tempo.
B)  Derrapagem.
C) Aquaplanagem.
D) Subesterçamento.

04) O procedimento correto do condutor, ao ver
refletido no retrovisor interno do seu veículo a luz
do farol do veículo que vem atrás, é:
A)  Ajustar os retrovisores externos.
B)  Ajustar o retrovisor interno para desviar o facho de luz.
C)  Aumentar a velocidade do veículo.
D)  Retirar o retrovisor interno para evitar o ofuscamento.

05) Não constitui fundamento da
prevenção de acidente:
A) Interação.
B) Conhecimento.
C) Atenção.
D)  Decisão.

06) Assinale a alternativa correta.
Frenagem de emergência é:
A) Travamento das rodas.
B) Arrastamento dos pneus, sem deixar marcas no solo.
C) Redução moderada da velocidade do veículo.
D) Redução imediata da velocidade do veículo no menor
tempo possível.

07) Não constitui causa da colisão em cruzamentos:
A) Má visibilidade.
B) Obediência à sinalização.
C) Excesso de velocidade.
D) Manobras inesperadas.

08) A posição correta ao dirigir produz menos
desgaste físico e aumenta a sua segurança.
Assinale a alternativa que corresponda ao enunciado.
A) Segure o volante com as duas mãos, na posição
sobreposta de 15 horas.
B)  Segure o volante com as duas mãos pela parte interna do volante.
C) Segure o volante com as duas mãos, como os ponteiros
do relógio na posição imaginária de 9 horas e 15 minutos.
D) Não se exige posição correta das mãos.

DIREÇÃO DEFENSIVA 09) Debrear significa:
A)  Acelerar fortemente.
B) Diminuir a rotação do motor.
C) Acelerar fracamente.
D) Pisar no pedal da embreagem.

10) Visão deficiente, audição deficiente, perturbação
física, são exemplos de condições adversas do:
A) Agente de trânsito.
B) Condutor.
C) Pedestre.
D) Passageiro.

11) A “regra dos dois segundos” serve para:
A) Avaliar a distância lateral de segurança.
B) Avaliar a distância correta de segurança.
C) Avaliar a distância necessária entre seu veículo e o
semáforo.
D) Avaliar a distância necessária para parar no acostamento.

12) A finalidade da direção defensiva é a condução:
A) De automatismos incorretos.
B) Sem interferência do autocontrole.
C) Em alta velocidade.
D) De forma educada e segura.

13) A força que tende a jogar o veículo para fora da
curva denomina-se:
A)  Centrípeta.
B)  Molecular.
C)  Misteriosa.
D) Centrífuga.

14) A atitude defensiva de um condutor, ao se aproximar
de um cruzamento não sinalizado, é:
A) Ficar atento e acelerar o máximo que puder.  
B) Avisar ao motorista da retaguarda que vai frear.
C) Ficar atento para parar, se necessário, colocando o pé
sobre o pedal de freio.
D) Não se preocupar, quando transitando por vias
preferenciais.

15) Não constitui exemplo de condições adversas no
contexto viário:
A) Estação chuvosa e fria.
B) Trânsito com fluxo lento.
C) Trecho da rodovia submetido a obras de restauração do
pavimento.
D) Motociclista conduzindo uma motocicleta, pela manhã,
rumo ao seu trabalho.

16) Constitui atitude incorreta do condutor que tenha ingerido
bebida alcoólica, ainda que em pouca quantidade:
A) Ainda que se considere perfeitamente normal, evitar a
condução de veículos.
B) Solicitar que outra pessoa dirija por ele. 
C) Tomar café bem quente e prosseguir a viagem com
atenção redobrada.
D) Voltar para casa utilizando-se de um táxi.
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17) Dirigindo um veículo, o condutor que encontrar
crianças, pessoas idosas ou deficientes físicos
atravessando a via deve:
A) Diminuir a velocidade, buzinar e seguir em frente.
B) Diminuir a velocidade, desviar e seguir em frente.
C) Parar o veículo e facilitar a travessia.
D) Ignorá-los.

18) O contato dos pneus com o solo é chamado de:
A)  Aderência.
B)  Derrapagem.
C)  Aquaplanagem.
D)  Hidroplanagem.

19) O acidente que envolve, apenas, um veículo e que
não se conhecem suas possíveis causas chama-se:
A) Colisão misteriosa.
B) Colisão em uma passagem de nível (via férrea).
C) Colisão com animais.
D) Atropelamento.

20) O condutor que dirige com segurança
é aquele que:
A) Circula em alta velocidade em qualquer situação.
B) Ultrapassa outro veículo pela direita.
C) Circula com velocidade adequada à via.
D) Circula, sempre, pela faixa da direita.

21) Uma das reações defensivas de um condutor, ao
perceber a iminência de uma colisão frontal, é:
A) Encostar ao máximo para a direita da pista.
B) Ligar o pisca-alerta.
C) Deslocar-se para o acostamento da esquerda.
D) Aumentar a velocidade.

22) Nos dias de período chuvoso não é conveniente:
A) Trafegar com o pisca-alerta acionado.
B) Aumentar a distância de segurança para com os
veículos que seguem à frente.
C) Acender pelo menos as luzes de posição.
D) Sinalizar com maior abundância, suas intenções de
mudança de direção.

23) Se um condutor de veículo deparar, no trânsito,
com outro condutor agindo de forma incorreta e
que venha a prejudicá-lo, deve:
A) Fazer valer seu direito.
B) Ceder seu direito para evitar consequências maiores.
C) Ceder a vez e logo à frente, castigar o condutor
infrator com uma “fechada”.
D) Deixar que o acidente aconteça para fazê-lo pagar
 pelo erro.

24) A atitude correta para o condutor defensivo evitar
acidente com o pedestre é:
A) Conceder o direito de passagem ao pedestre, sempre.
B) Buzinar, indicando perigo.
C) Acender os faróis, quando avistar pedestres na pista.
D) Respeitar o pedestre, apenas, se o mesmo estiver
atravessando na faixa apropriada.

25) São tipos de direção defensiva:
A) Disciplinar e Legal.
B) Preventiva e Corretiva.
C) Eficiente e Utilitária.
D) Segura e Insegura.

26) Manter uma distância do veículo da frente é uma:
A) Condição segura para que o condutor tenha tempo de
reagir e acionar os freios, bruscamente, diante de situação
de emergência.
B) Conduta errada do condutor defensivo.
C) Condição segura para que o condutor tenha tempo de
reagir e acionar os freios diante de situação de emergência.
D) Conduta que contraria as normas de direção defensiva.

27) Direção Defensiva leva o condutor a:
A) Dirigir indiferentemente quanto aos demais usuários.
B) Dirigir com atenção dispersiva.
C) Dirigir com educação, segurança e eficiência.
D) Dirigir com atenção fixa.

28) Não são técnicas adequadas para a realização
de uma ultrapassagem segura:
A) Realizar sinalização clara e redobrar a atenção.
B) Manter distância de segurança, antes de iniciar a
manobra.
C) Planejar o espaço necessário para a manobra completa.
D) A ultrapassagem pelo acostamento.

29) Quando você estiver conduzindo um veículo
lembre-se de que, também, é passageiro e pedestre.
Assim, deve:
A) Ultrapassar veículos parados em fila, que estejam
aguardando a abertura do sinal luminoso.
B) Ultrapassar outro veículo em pontes e viadutos.
C) Dar prioridade de passagem aos pedestres, apenas,
quando atravessar a calçada para entrar em algum
estacionamento. 
D) Dar preferência de passagem aos pedestres que estiverem
nas faixas de segurança, onde não existir sinal luminoso.

30) Não é comportamento do condutor defensivo:

A) Respeitar as leis e normas de trânsito.
B) 
C) Ser cortez e educado.
D) Avisar aos outros condutores sobre seus erros.
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Dirigir em velocidade compatível com a segurança.
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