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PROVA 15

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
01) O candidato poderá habilitar-se na:
A) Categoria “C” somente após 01 ano de aprovação do
exame de legislação.
B) Categoria “ B” a partir dos 18 anos de idade, se
preenchido os requisitos legais.
C) Categoria “A” com idade mínima de 16 anos de idade, se
preenchido os requisitos legais.
D) Categoria “E” após 01 ano de habilitação na categoria
“B”.
02) O aprendiz na prática de direção veicular deverá ser
instruído pelo:
A) Motorista profissional.
B) Professor de legislação.
C) Examinador de trânsito.
D) Instrutor de Centro de Formação de Condutores.
03) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a
identificação externa de um veículo de quatro ou mais
rodas é feita por meio:
A) Das placas dianteira e traseira com caracteres iguais aos
do registro do veículo.
B) Do número do chassi gravado obrigatoriamente nos
vidros.
C) Da placa traseira com caracteres iguais ao do registro.
D) Do Registro de Propriedade do Veículo.
04) Não constitui equipamento obrigatório para as
motocicletas:
A) Lanterna de freio de cor vermelha.
B) Velocímetro.
C) Extintor de incêndio.
D) Iluminação de placa traseira.
NORMAS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA
05) No desenho abaixo, observe a movimentação do
pedestre e veículos e responda:
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07) Nas vias com iluminação pública, o uso do farol alto
à noite é:
A) Previsão legal, estabelecida no CTB.
B) Permitido, quando sob chuva forte.
C) Proibido, pois deve ser usado o farol baixo.
D) Permitido, somente, se o farol baixo estiver com defeito.
08) Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar
constantemente:
A) A sinalização.
B) Condições físicas da via, do veículo e da carga, as
condições meteorológicas e a intensidade do trânsito.
C) Somente, a intensidade do trânsito.
D) Obedecer, somente, aos limites de velocidade.
09) Numa via sinalizada, estando proibido o
estacionamento e permitida a parada de veículos, o
tempo de parada deve ser:
A) O necessário para atender a uma urgência.
B) Apenas o necessário para fazer uma pequena manobra.
C) Restrito às situações de emergência.
D) O necessário para o embarque ou desembarque de
passageiros, desde que não prejudique os fluxos de veículos
e pedestres.
10) O embarque e o desembarque devem ocorrer
sempre:
A) De qualquer lado, se o veículo for de 4 portas.
B) Do lado da calçada.
C) Do lado da calçada, exceto no caso do condutor.
D) A critério dos passageiros.
11) Os passageiros de motocicletas, motonetas e
ciclomotores só poderão ser transportados:
A) Se for criança menor de sete anos, entre o condutor e o
guidom, sobre o tanque de combustível.
B) Fora da garupa ou do assento especial a eles destinado.
C) Em semirreboque especialmente projetado para esse fim
e devidamente homologado pelo órgão competente.
D) Em carro lateral acoplado ao veículo ou em assento
suplementar atrás do condutor.
12) É proibido circular nas vias de trânsito rápido:
A) Veículos de duas ou três rodas, cuja cilindrada exceda a
50cc (cinquenta centímetros cúbicos).
B) Os veículos de duas ou três rodas, cuja cilindrada não
exceda a 50cc (cinqüenta centímetros cúbicos).
C) Motocicletas acima de 120cc (cento e vinte centímetros
cúbicos) de cilindradas.
D) Motocicletas até 120cc (cento e vinte centímetros
cúbicos) de cilindradas.
SINALIZAÇÃO

A) O pedestre deverá acelerar o passo de forma a não causar
transtornos ao trânsito.
B) A preferência é do pedestre, pois já iniciou a travessia.
C) O veículo 1 deve acelerar e convergir à frente do pedestre,
de forma a não ser colidido na traseira.
D) A preferência é do veículo 3 em relação ao pedestre.

13) A placa de nº A-18 adverte:
A) Depressão.
B) Saliência ou lombada.
C) Pista irregular.
D) Ponte móvel.

06) Por fluxos que se cruzem, o veículo que vier à direita
do outro, terá preferência de passagem quando:
A) Transportando passageiros.
B) Transportando cargas.
C) Transitando em local não sinalizado.
D) Transitando em avenida.

14) Quando houver placa indicando travessia de
pedestres, o condutor deverá:
A) Aumentar sua velocidade.
B) Imobilizar, imediatamente, o veículo.
C) Diminuir a velocidade.
D) Buzinar para advertir o pedestre.
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15) A placa de nº R-3 assinala que:
A) O condutor deve retornar obrigatoriamente.
B) Há parada obrigatória.
C) Há proibição de mudança de faixa.
D) O condutor deverá convergir à direita ou à esquerda.
16) A placa de nº A-1b assinala que,
à frente o condutor do veículo irá:
A) Deparar-se com uma entrada à direita.
B) Deparar-se com uma curva acentuada à direita.
C) Virar à esquerda.
D) Deparar-se com uma curva de grande raio.
17) A placa de nº R-6b regulamenta:
A) Estacionamento regulamentado.
B) Proibido estacionar.
C) Proibido parar e estacionar.
D) Pronto-socorro.
18) A placa de nº SAU-02 indica:
A) Aeroporto
B) Informação turística.
C) Serviço mecânico.
D) Pedágio.

DIREÇÃO DEFENSIVA
19) Dirigindo corretivamente, o condutor terá que:
A) Diminuir a marcha nas lombadas.
B) Dirigir com velocidade compatível com a segurança.
C) Guardar distância de segurança do veículo que segue à
frente.
D) Corrigir uma situação de risco, não prevista e antecipada.
20) Assinale a alternativa incorreta:
A) Aderência é a capacidade de atrito do pneu com o solo.
B) Derrapagem é o deslocamento do veículo de sua
trajetória.
C) Transferência de massa é a movimentação do corpo
dentro do veículo.
D) Força centrípeta é aquela que puxa o veículo para dentro
da curva.
21) Os sulcos ou frisos encontrados na banda de
rolagem dos pneus de um veículo têm a seguinte
finalidade:
A) Permitir o balanceamento estático.
B) Aumentar a distância entre o veículo e o solo.
C) Impedir o superaquecimento dos rolamentos.
D) Evitar a aquaplanagem.
22) O condutor ao se aproximar de uma queimada, às
margens da via terá sua visão reduzida, por esse motivo
deverá:
A) Redobrar a atenção e acionar o pisca-alerta.
B) Redobrar a atenção, reduzir a velocidade e ligar a luz
baixa do farol.
C) Redobrar a atenção, aumentar a velocidade ligar a luz alta
do farol.
D) Redobar a atenção, parar o veículo na pista e aguardar
melhorar a visibilidade.

23) O procedimento correto do condutor do veículo ao
adentrar em um trecho da via coberto por fumaça,
resultante de queimada, é:
A) Parar o veículo e aguardar.
B) Ligar a luz alta do veículo e prosseguir.
C) Ligar o pisca-alerta e prosseguir.
D) Não parar o veículo na pista.
PRIMEIROS SOCORROS
24) O atendimento inicial que é feito no local de um
acidente visa a:
A) Socorrer a vítima, evitando despesas hospitalares.
B) Manter a vítima viva, sem se preocupar com as
consequências.
C) Auxiliar a vítima evitando consequências danosas no
atendimento e no transporte.
D) Preparar a vítima para cirurgia.
25) Em caso de hemorragia, o uso de uma compressa
limpa serve para:
A) Estancar hemorragia interna.
B) Imobilizar a fratura.
C) Manter a temperatura normal do corpo.
D) Estancar hemorragia externa.
26) Assinale a alternativa incorreta. O que causa parada
respiratória é:
A) Soterramento.
B) Fratura no fêmur.
C) Afogamento.
D) Perfuração no pulmão.
MEIO AMBIENTE
27) No grupo social, o cidadão deve:
A) Seguir a escolha de todos.
B) Adotar as características positivas que adquire
no dia a dia.
C) Atuar, sempre, de forma individual.
D) Aceitar pressões e cobranças.
28) São distúrbios provocados aos seres humanos
causados pela exposição em excesso ao ruído:
A) Deficiências auditivas.
B) Irritabilidade e agressividade.
C) Insônia, agitação e dispersão.
D) Todas as alternativas estão corretas.
NOÇÕES DE MECÂNICA
29) Podemos afirmar que o motor mais usado nos
veículos modernos é:
A) Elétrico.
B) À água.
C) Térmico.
D) Hidráulico.
30) Um motor de combustão interna pode ser:
A) A vapor
B) A diesel
C) A ar
D) Elétrico

