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01) As inspeções periódicas de emissão de gases, nos
veículos automotores e indústrias, podem ajudar a
melhorar as condições de vida dos habitantes dos
centros urbanos, pois objetivam:
A) Contribuir para a segurança dos veículos.
B) Reduzir as emissões dos poluentes.
C) Diminuir o desgaste do motor.
D) Diminuir a emissão de ozônio.

02) Substâncias corrosivas são aquelas:
A) Que causam danos ambientais.
B) Que não apresentam riscos para os seres vivos.
C) Que não contém micro-organismos infecciosos.
D) Que não oferecem perigo em contato com a pele.

03) Os rótulos de risco identificados na planilha, com o
título MOPE, são usados nos veículos destinados ao
transporte de:
A) Produtos artesanais.
B) Cargas indivisíveis.
C) Cargas perecíveis.
D) Produtos perigosos.

04) Um dos principais problemas urbanos é o excesso
de emissão de ruídos (poluição sonora). Os proprietários
de veículos podem ajudar na redução deste problema,
desde que:
A) Regulem periodicamente o motor.
B) Mantenham o silenciador em bom estado.
C) Todas as respostas estão corretas.
D) Não utilizem livremente os dispositivos sonoros dos
veículos.

05) O órgão coordenador do meio ambiente em todo o
Território Nacional é o:
A) INMETRO.
B) CONAMA.
C) DETRAN.
D) DENATRAN.

06) Nas grandes cidades, as principais fontes de
poluição do ar são:
A) As queimadas.
B) A queima de carvão.
C) Os automóveis e as indústrias.
D) Os incineradores.

07) Exercitar a cidadania é:
A) Manter, sempre, os faróis altos acesos.
B) Jogar lixo ou qualquer objeto pela janela do veículo.
C) Danificar as plantações às margens das vias rurais.
D) Preservar a natureza, usufruindo dos recursos que nos é
dado.

08) O veículo automotor para não poluir o ambiente,
precisa trafegar:
A) Emitindo gases poluentes acima do permitido.
B) Emitindo fuligem.
C) Com o motor regulado.
D) Com o sistema de escapamento danificado.

MEIO AMBIENTE E CONVÍVIO SOCIAL 09) A chuva ácida provoca:
A)  Crescimento das florestas.
B)  Derretimento das calotas polares.
C)  Desertificação.
D)  Conservação das estruturas de mármore.

10) O condutor para transportar um produto perigoso
deve se submeter ao Curso de Treinamento
denominado:
A) DD - Direção Defensiva.
B) MOPE - Movimentação de Produtos Especiais.
C) PS - Primeiros Socorros.
D) MA - Meio Ambiente.

11) O meio ambiente engloba em seus estudos gerais:
A) O homem, a natureza e os catalisadores.
B) O homem, a natureza e os poluentes.
C) O homem, as perspectivas teóricas e as mutações da
fauna.
D) O homem, a natureza e seus elementos.

12) São fatores que contribuem para melhorar o meio
ambiente:
A) Todas as alternativas estão corretas.
B) Fazer manutenção periódica nos veículos.
C) Reciclagem de materiais.
D) Redução de gases poluentes através da colocação
de filtros.

13) A má conservação e a regulagem inadequada dos
veículos:
A) Contribuem, principalmente, para a poluição do ar e a
poluição sonora.
B) Contribuem para a poluição da água, apenas.
C) Não agridem o meio ambiente.
D) Acarretam, única e exclusivamente, o desgaste do
veículo.

14) Somos cidadãos quando:
A) Sempre percebemos atitudes inadequadas dos outros e
ignoramos as nossas.
B) Buzinamos para avisar o condutor da frente, que o sinal
está aberto.
C) Temos um comportamento positivo, eficaz, contribuindo
sempre para a segurança de todos.
D) Estacionamos em local proibido, mesmo que seja por
alguns minutos.

15) Não é orgão ambiental:

A) IBAMA.
B) CONAMA.
C) .
D) CIRETRAN.

16) Assinale a alternativa correta. Dos elementos,
abaixo citados, não contribui para a poluição do ar:
A) Fuligem.
B) Vapor de água.
C) Queimadas.
D) Monóxido de carbono.
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17) Não constitui medida básica para prestar assistência
à vítima de acidente, após ter sinalizado o local:
A) Assumir a situação.
B) Proteger o acidentado.
C) Verificar, primeiramente, os sinais vitais.
D) Determinar que o acidentado busque socorro.

18) Vítima de acidente pede água para beber. Nessa
situação, você deve:
A) Mantê-la em jejum.
B) Dar bastante líquido para hidratar a vítima.
C) Deixá-la beber, apenas o que quiser.
D) Dar leite ou líquido adocicados, de preferência.

19) O procedimento correto na impossibilidade da
presença do Resgate, quando a vítima apresenta
objeto empalado no ferimento de acidente de
trânsito, é:
A) Proteger o ferimento com bandagens e retire o objeto.
B) Proteger o ferimento com bandagens e não retire o
objeto.
C) Remover o objeto empalado e controle o sangramento.
D) Remover o objeto empalado e lave o ferimento com água
e sabão

20) Vítima que usava cinto de segurança está
inconsciente dentro do veículo. Nessa situação você
deve:
A) Sinalizar o local e chamar o resgate.
B) Retirar o cinto de segurança.
C) Retirar a vítima do veículo e deitá-la.
D) Se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível.

21) Não constitui procedimento correto diante de
acidente de trânsito, com vítima:
A) Arrastar a vítima do local do acidente.
B) Sinalizar o local, para evitar novos acidentes.
C) Acionar o pisca-alerta dos veículos próximo ao local.
D) Definir a melhor colocação do triângulo.

22) Ao transportar uma vítima é incorreto:
A) Manter a vítima em jejum.
B) Transportar a vítima imobilizada.
C) Manter, a qualquer custo, a vítima acordada.
D) Manter as vias aéreas livres, desobstruídas.

23) Para evitar agravamento do acidente de
trânsito como novas colisões, atropelamento ou
incêndios, deve-se de imediato tomar a seguinte
providência:
A) Sinalizar o local.
B) Retirar a vítima do veículo.
C) Retirar o veículo do local.
D) Verificar a situação das vítimas.

24) São serviços gratuitos de atendimento às
emergências que podem ser acionados em caso de
acidente:
A) Corpo de Bombeiros, reboque, Defesa Civil.
B) Corpo de Bombeiros, DER, Polícia Militar.
C) Corpo de Bombeiros, plano de saúde, hospital mais próximo.
D) Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar.

25) A segurança das ações a serem realizadas pelo
socorrista no local do acidente, além de manter a calma
e garantir a segurança, é:
A) Retirar o veículo do local, sinalizar o local.
B) Retirar a vítima do veículo, sinalizar o local.
C) Pedir socorro, controlar a situação, verificar a situação
das vítimas.
D) Medir a pressão arterial e dar líquido à vítima.

26) Em acidentes de trânsito, afastar os curiosos, se for
seguro, desligar o motor do veículo envolvido e orientar
para que não fumem no local. É uma ação do socorrista
para a possibilidade de ocorrência de:
A) Atropelamento.
B) Incêndio.
C) Óleo e/ou obstáculo na pista.
D) Cabos de eletricidade caindo no local.

27) Em acidente automobilístico envolvendo veículo com
passageiros e fio elétrico caído sobre o veículo, os
passageiros deverão, até ser desligada a energia:
A) Serem retirados imediatamente.
B) Sair um a um do veículo.
C) Afastar o veículo do fio elétrico.
D) Permanecer no veículo.

28) Ao acionar o serviço de atendimento, o socorrista
não deverá passar as seguintes informações:
A) Gravidade aparente do acidente.
B) Nome da rua ou rodovia e número próximo.
C) Endereço e número do telefone da vítima.
D) Tipo de acidente, se envolve carro, motocicleta, colisão,
atropelamento etc.

29) Uma vítima de acidente de trânsito está
gritando, com muita dor. Nessa situação, você
deve:
A) Dar remédio para dor.
B) Fazer compressas geladas no local da dor.
C) Fazer compressas quentes no local da dor.
D) Esperar a chegada do resgate.

30) Conter o sangramento com gaze estéril, sem
aplicar pressão direta e chamar o resgate é
procedimento adequado em caso de:
A) Parada respiratória.
B) Acidente em que a vítima apresenta fratura aber ta
com sangramento.
C) Parada cardíaca.
D) Crise convulsiva.
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01) O bom funcionamento do veículo depende de
manutenções e trocas de vários componentes, líquidos e
lubrificantes. Indique abaixo os itens que devem ser
verificados com maior frequência:
A) Nível de óleo da caixa de câmbio e lonas de freio.
B) Nível de óleo, de água e calibragem dos pneus.
C) Filtro de combustível e bomba d’água.
D) Filtro de ar e velas de ignição.

02) Os gases gerados pelo motor são eliminados:
A) Pela ventilação do motor.
B) Pelo silenciador.
C) Pelo escapamento.
D) Pela ventoinha.

03) A falta de balanceamento das rodas pode acarretar:
A) Direção dura.
B) Trepidações.
C) Rangido dos pneus nas curvas.
D) Chassi deformado.

04) O sistema utilizado para um veículo descrever uma
trajetória circular é o de:
A)  Direção.
B)  Elétrico.
C)  Arrefecimento.
D) Transmissão.

05) O filtro de ar tem como função:
A) Filtrar o ar que refrigera o motor.
B) Filtrar o combustível .
C) Filtrar o óleo lubrificante.
D) Filtrar o ar que vai para a câmara de explosão do motor.

06) A vela de ignição tem como função:
A)  Fornecer centelha elétrica na câmara de explosão.
B)  Interromper a corrente elétrica.
C) Aquecer o combustível.
D) Aquecer o ar da câmara de explosão.

07) A função do silenciador no veículo é:
A) Criar a centelha necessária para a explosão da mistura de
ar e combustível.
B) Permitir uma partida suave do veículo.
C) Diminuir os ruídos vindos da descarga dos gases
gerados pelo motor.
D) Reduzir, drasticamente, os níveis de emissão de gases.

08) O sistema de lubrificação tem a função de:
A) Aquecer as peças móveis do motor.
B) Alimentar o atrito e esquentar o motor para obter maior
potência.
C) Reduzir a emissão de gases poluentes.
D) Lubrificar as peças móveis do motor, evitando o atrito.

09) A finalidade do filtro de combustível é:
A) Controlar a pressão de combustível.
B) Evitar o excesso de combustível.
C) Reter as impurezas do ar.
D) Reter as impurezas do combustível.

NOÇÕES DE MECÂNICA 10) Um dos cuidados que se deve ter, periodicamente,
com o veículo é:
A) Lavar os tapetes para evitar ferrugem.
B) Trocar a água do radiador mensalmente.
C) Lavar os pneus evitando derrapagens.
D) Verificar o nível do óleo do motor.

11) Os principais sistemas do veículo são:
A) Motor, câmbio, diferencial, freio.
B) Motor, transmissão, direção, suspensão, freio.
C) Motor, embreagem, cardã, eixo motriz, semiárvore.
D) Motor, molas, amortecedores, pneus.

12) A finalidade do sistema de arrefecimento é:
A) Controlar as rotações do motor.
B) Evitar o atrito das peças móveis do motor.
C) Manter a temperatura ideal de trabalho do motor.
D) Reduzir a potência do motor.

13) O freio de estacionamento, geralmente, atua:
A) Nas rodas dianteiras.
B) Na transmissão.
C) Nas rodas traseiras.
D) Nas rodas traseiras e dianteiras.

14) O instrumento do painel que indica a velocidade
desenvolvida pelo veículo é o:
A)  Odômetro.
B) Tacógrafo.
C)  Velocímetro.
D)  Manômetro.

15) O sistema, cuja finalidade é absorver os choques
provocados pelas irregularidades da pavimentação
chama-se:
A)  Diferencial.
B)  Direção.
C) Transmissão.
D) Suspensão.

16) A peça mais pesada do motor chama-se:
A)  Cilindros ou camisas
B)  Bloco do motor
C) Tampão
D)  Cárter

17) O sistema que mantém a temperatura do motor,
sempre, em condições de funcionamento chama-se:
A)  Alimentação.
B)  Elétrico.
C)  Arrefecimento.
D)  Inflamação.

18) Para reduzir o consumo de combustível e a poluição
do meio ambiente é recomendável:
A) Manter o sistema de alimentação regulado.
B) Efetuar troca das pastilhas de freios.
C) Efetuar troca do óleo lubrificante.
D) Verificar a carga da bateria.
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17) É uma vantagem da utilização do álcool como
combustível:
A) Maior consumo por quilômetro rodado.
B) Apresentar pequenos problemas de partida quando frio.
C) Ser menos poluente.
D) Aumenta a corrosão interna.

18) Cidadania é:
A) A qualidade ou estado de cidadão.
B) O conjunto de elementos naturais e a vida em todas as
formas.
C) O desenvolvimento desequilibrado do cidadão.
D) O meio ambiente hostil.

19) Os gases emitidos pelos veículos são perigosos para
a saúde do homem porque podem:
A) Causar irritação nos olhos e garganta.
B) Agravar moléstias respiratórias como asma e bronquite.
C) Provocar dores de cabeça e enjôo.
D) Todas as alternativas estão corretas.

20) Quando o acidente envolve cargas perigosas e
liberação de produtos químicos no meio ambiente, deve-
se, primeiramente:
A) Isolar rapidamente o local, avaliar o perigo para si mesmo
e depois tentar o socorro.
B) Acionar um caminhão pipa para jogar água, limpar e
liberar rapidamente a rodovia.
C) Tentar liberar parte da rodovia sinalizando o local.
D) Se não houver risco de explosão, socorrer as vítimas sem
outros receios.

21) A emissão de sons, ruídos e vibrações que
prejudicam a saúde e o bem estar público, estão
contidos na:
A) Poluição sonora.
B) Poluição do solo.
C) Poluição da água.
D) Poluição do ar.

22) O trânsito em condições seguras é um direito:
A) Dos pedestres.
B) Dos motoristas de transporte coletivo.
C) De todos.
D) Dos animais.

23) Ruído é um tipo de poluição:
A)  Radioativa.
B)  Atmosférica.
C)  Sonora.
D) Aquática.

24) Em caso de acidente com veículo transportando
produtos inflamáveis, o procedimento correto do
condutor é:
A) Providenciar, o mais rápido possível, o escoamento do
produto.
B) Sinalizar o local com tochas de fogo.
C) Isolar o local.
D) Efetuar, primeiramente, a limpeza do veículo.

25) Substâncias tóxicas são aquelas que:
A) Contêm micro-organismos infecciosos.
B) Liberam gás ou vapor venenoso.
C) Liberam o oxigênio.
D) Para serem transportadas devem estar altamente
refrigeradas.

26) O CONAMA e as agências ambientais do estado e do
município têm como principais preocupações:
A) A conservação dos equipamentos de segurança das
estradas.
B) A orientação do fluxo de veículos nas vias urbanas.
C) A fiscalização da produção de veículos.
D) A defesa da saúde e do meio ambiente.

27) Com relação ao meio ambiente, as queimadas
provocam:
A) Reflorestamento natural.
B) Danos ao meio ambiente.
C) Insônia.
D) Aumento dos clorofluorcarbonetos.

28) A poluição do ar causa problemas de saúde que
resultam, principalmente, em:
A) Doenças do aparelho digestivo.
B) Doenças respiratórias.
C) Alterações visuais.
D) Doenças do aparelho locomotor.

29) A má conservação e a regulagem inadequada dos
veículos automotores contribuem, principalmente para:
A) Poluição da água.
B) Poluição do solo.
C) Poluição do ar e a poluição sonora.
D) Desgaste do veículo.

30) Não constitui efeitos danosos do ruído:
A) Insônia
B) Efeito estufa.
C) Irritabilidade.
D) Dores de cabeça.
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