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PROVA GERAL
01) Em que situação e como você deve soltar o cinto de segurança
de uma vítima que sofreu um acidente?
A) Quando o cinto de segurança dificultar a respiração, soltar sem
movimentar o corpo da vítima.
B) Para liberar os movimentos da vítima.
C) Quando estiver muito calor.
D) Em hipótese alguma deve-se retirar o cinto.

09) O acidente é considerado evitável quando:
A) Ocorre porque o condutor deixou de fazer tudo que poderia ter feito
para evitá-lo.
B) O veículo colide, mesmo estando com velocidade reduzida.
C) As condições adversas não interferiram.
D) O condutor fez tudo que era razoavelmente possível fazer.

02) As marcas que separam fluxos opostos e proíbem ao condutor
ultrapassar outro veículo em movimento são:
A) Contínuas e amarelas.
B) Interrompidas ou seccionadas.
C) Contínuas e brancas.
D) Amarelas interrompidas.

10) Dirigindo um veículo em uma via de trânsito rápido, com várias
faixas de trânsito no mesmo sentido, você poderá:
A) Manter seu veículo na faixa da esquerda em velocidade mais
reduzida.
B) Fazer um retorno utilizando o acostamento.
C) Entrar em uma rua lateral à esquerda ou à direita, desde que se
obedeça às regras de preferência.
D) Ultrapassar outro veículo pela esquerda quando as condições forem
favoráveis.

03) Advertência por escrito e frequência obrigatória em curso de
reciclagem são consideradas:
A) Infração de trânsito.
B) Recurso administrativo.
C) Penalidades.
D) Medidas administrativas

11) 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.

04) Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação,
aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir
e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para dirigir e
Carteira nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão
federal competente, é de responsabilidade do:
A) DENATRAN.
B) DETRAN.
C) CETRAN.
D) CONTRAN.

12) Quais são os documentos de porte obrigatório ao conduzir um
veículo automotor ou elétrico em vias públicas:
A) CRV, CRLV e PPD, somente.
B) ACC, PPD ou CNH e CRLV-e.
C) Carteira de identidade, CNH e CRV.
D) LADV, PPD, CNH e CRV.

05) 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.
06) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de
trânsito quando solicitado pela autoridade de trânsito e seus
agentes é infração:
A) Gravíssima.
B) Média.
C) Leve.
D) Grave.
07) No acostamento é permitido:
A) Estacionar em qualquer situação.
B) Circular com bicicletas quando houver outro local apropriado.
C) Parar ou estacionar veículo em situação de emergência, desde que
devidamente sinalizado.
D) Trafegar com veículos automotores.
08) Dirigir com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias, é
infração:
A) Gravíssima.
B) Grave.
C) Média.
D) Leve.

13) A placa A-17 adverte o condutor do veículo da
existência adiante de:
A) Uma pista escorregadia.
B) Um trecho de via perigosa pela irregularidade de
sua superfície.
C) Um trecho com lombada.
D) Uma depressão.
14) 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.
15) Não constitui equipamento obrigatório para as motocicletas:
A) Velocímetro.
B) Iluminação de placa traseira.
C) Extintor de incêndio.
D) Lanterna de freio de cor vermelha.
16) Em um acidente com um caminhão que transporta produto
químico, você constata que há um grande vazamento. Qual a sua
atitude?
A) Se aproxima do veículo e sinaliza o local independente do produto
derramado na pista.
B) Joga na pista, sobre o derramamento, serragem, areia ou outro
produto similar que você puder dispor no momento, para evitar outros
acidentes.
C) Para o seu veículo perto do acidente.
D) Vai embora do local sem prestar nenhuma ajuda.
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17) A ordem do Agente da Autoridade de Trânsito, identificada na
imagem, significa:
A) Ordem de seguir para os veículos aos quais a luz é dirigida.
B) Ordem de parada para veículos aos quais a luz é
dirigida.
C) Ordem de atenção.
D) Ordem de diminuição da velocidade.
18) Cidadania é:
A) Conjunto de elementos naturais e da vida em todas as formas.
B) O desenvolvimento desequilibrado do cidadão.
C) Atuação incorreta na condução de veículo automotor.
D) Qualidade ou estado de cidadão.
19) Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou
comprometa a utilização dos pedais, é infração:
A) Leve.
B) Média.
C) Grave.
D) Gravíssima.
20) A finalidade do carburador é:
A) Bombear o combustível para o motor.
B) Pressionar o ar para a câmara de combustão.
C) Manter a temperatura do ar limpo e aquecido.
D) Misturar o ar com o combustível na proporção recomendada.
21) O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria “D”
poderá dirigir:
A) Veículo motorizado de peso máximo maior que 3.500 kg, apenas.
B) Veículo motorizado para transporte de cargas perigosas, no máximo.
C) Motocicletas.
D) Veículo motorizado para transporte de passageiros que tenha mais
de 8 lugares, excluído o do condutor.
22) É atitude do condutor defensivo, quando ingerir bebida
alcoólica:
A) Não dirigir o veículo, pedindo a outro condutor habilitado que realize
tal atitude.
B) Dirigir somente se estiver acompanhado.
C) Tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar, antes de
começar a dirigir.
D) Dirigir redobrando os cuidados.

25) A placa R-14 regulamenta:
A) Peso bruto total limitado.
B) Largura até o limite indicado na placa.
C) Peso máximo por eixo.
D) Nenhuma das anteriores.
26) Nas retas, o motorista deve manter suas mãos no volante na
posição:
A) "Dez e dez" ou "oito e quinze".
B) "Duas e trinta" ou "nove e quinze".
C) "Nove e quinze" ou "dez e dez".
D) "Dez e trinta" ou "nove e vinte".
27) Dirigir um veículo ameaçando os pedestres que estejam
atravessando a via pública é:
A) Infração gravíssima.
B) Infração grave.
C) Infração média.
D) Infração leve.
28) Nas rodovias, encontrando um trecho sob nevoeiro intenso,
com pouca visibilidade, o condutor deve:
A) Acender o farol baixo do veículo.
B) Orientar-se pela linha divisória da pista.
C) Procurar um local seguro, fora da pista, onde possa aguardar o tempo
melhorar.
D) Todas as alternativas estão corretas.
29) Em que situação o socorrista deve usar a pressão digital na
artéria?
A) Em pequenos sangramentos.
B) Nas entroses.
C) Nas contusões.
D) Nos grandes sangramentos.
30) O capacete adequado deve conter o selo do:
A) CONTRAN.
B) INMETRO.
C) DENATRAN.
D) CIRETRAN.

23) Constituem alguns equipamentos e sistemas do veículo
importantes para evitar situações de perigo que podem levar a
acidentes de trânsito:
A) Suspensão e sistema de direção.
B) Iluminação e lanternas indicadoras de direção.
C) Freios e pneus.
D) Todas as alternativas estão corretas.
24) O gás clorofluorcarbono (CFC) utilizado como propelente em
vários tipos de sprays, chips de computadores e solventes usados
pela indústria eletrônica. É um dos poluentes responsáveis pela
ocorrência:
A) Do aumento de temperatura.
B) Da redução da camada de ozônio.
C) Da chuva ácida.
D) Do efeito estufa.
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