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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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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:

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.

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.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 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

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

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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19) Para que ocorra a combustão interna em um motor
são necessários os seguintes elementos:
A) Combustível e água.
B) Combustível e vapor de água.
C) Ar e combustível.
D) Água e Nitrogênio.

20) A função da caixa de câmbio é:
A) Aumentar ou diminuir a força ou a velocidade do veículo.
B) Aumentar ou diminuir o aquecimento do motor.
C) Diminuir o atrito dos pneus nas curvas.
D) Diminuir o desgaste da embreagem.

21) O sistema que tem como finalidade diminuir a
velocidade ou parar o veículo chama-se:
A) Sistema de alimentação.
B) Sistema de freios.
C) Sistema de distribuição.
D) Sistema de lubrificação.

22) O filtro de óleo lubrificante do motor tem a função
de:
A) Tornar o óleo mais fino.
B) Reter as impurezas do óleo.
C) Tornar o óleo mais viscoso.
D) Manter o nível do óleo.

23) O conjunto de peças que serve para ligar e desligar
a força motriz à caixa de marchas, chama-se:
A) Volante do motor.
B) Embreagem.
C) Diferencial.
D) Semiárvore.

24) A peça que tampa a parte inferior do motor e serve
como reservatório e coletor do óleo lubrificante chama-
se:
A) Tampão.
B) Tanque de combustível.
C) Cárter.
D) Pistão.

25) O tempo do motor no qual a mistura se inflama,
chama-se:
A) Admissão.
B) Compressão.
C) Descarga.
D) Explosão.

26) Pneus dianteiros com calibragem muito abaixo do
normal podem acarretar:
A) Todas as opções estão corretas.
B)  Desgastes prematuros dos mesmos.
C)  Estabilidade comprometida.
D)  Dificuldades nas manobras.

27) O distribuidor faz parte do sistema:
A)  Elétrico.
B) Automático.
C) Transmissão.
D) Arrefecimento.

28) É recomendavel que se troque o extintor de incêndio do meu 
veículo automotor:
A) Após o uso.
B)  Se apresentar alguma irregularidade.
C) No vencimento do teste hidrostático.
D) Todas as alternativas estão corretas.

29) Os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de
um veículo são reduzidos pelo:
A) Carburador.
B) Radiador.
C) Catalisador.
D) Silenciador.

30) O termômetro é utilizado para indicar:
A) Alterações na composição do fluido de freio.
B) A temperatura do motor.
C) A temperatura no interior do veículo.
D) A temperatura no exterior do veículo.
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