
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG 
 

MOTORISTA 
 

  

Preencha primeiramente os campos de identificação e leia as instruções abaixo.  

NÃO ABRA O CADERNO DE PROVAS ANTES DE RECEBER ORDEM PARA FAZÊ-LO. 
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NOME DO CANDIDATO 

Nº. DE INSCRIÇÃO DOC. IDENTIDADE SALA 

ASSINATURA  DO  CANDIDATO 

INSTRUÇÕES DE 

PREENCHIMENTO DA 

FOLHA DE RESPOSTAS 

 

 Não rasure esta Folha de 

Respostas. 

 Preencha as questões 

com caneta de tinta azul 

ou preta sem falhas. 

Instruções para realização da prova 

01. Este caderno de provas contém 20 questões de múltipla escolha. 

02. Para cada questão existe apenas uma resposta correta. 

03. Leia atentamente a questão no caderno e escolha a alternativa que julgar correta. 

04. Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também. 

05. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

06. Não será fornecido outro caderno de provas, exceto no caso do item 08. 

07. O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa. 

08.  Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, 

falta de questões, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal atenderá você e trocará 

o seu caderno. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MOTORISTA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01. A forma de dirigir, que permite você conhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com você, 

com seus acompanhantes, com seu veículo e com outros usuários da via, é denominada: 
(A) prevenção alerta. 
(B) Atenção focada. 
(C) operação sustentada. 
(D) direção defensiva. 

 
02. Segundo o item I do Art. 145 do Código de Trânsito Brasileiro, para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de 

transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá ser maior de: 
(A) dezoito anos. 
(B) vinte e um anos. 
(C) vinte e cinco anos. 
(D) vinte e oito anos. 

 
03. No motor, a válvula que controla a entrada dos gases nos cilindros denomina-se: 

(A) válvula de lio. 
(B) válvula de admissão. 
(C) válvula de rotor. 
(D) válvula de suspensão. 

 
04. Assinale a alternativa incorreta entre as normas gerais de circulação apresentadas abaixo: 

(A) Nas interseções e suas proximidades, o condutor poderá efetuar ultrapassagem.  
(B) O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e 

pedestres que por ela estejam transitando.  
(C) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de 

funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para 
chegar ao local de destino.  

(D) Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de 
veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas; e abster-se de obstruir o 
trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer 
outro obstáculo. 

 
05. Segundo o Art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto 

de infração, do qual constará: 
 

I. Tipificação da infração. 
II. Documentos relativos à habilitação de condutores e ao registro e licenciamento de veículos, podendo ser microfilmados ou 

armazenados em meio magnético ou óptico para todos os efeitos legais. 
III. Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie e, outros elementos julgados necessários à sua 

identificação. 
IV. O prontuário do condutor e tributos vinculados ao veículo. 
V. Identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração. 
VI. Assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. 

 
Estão corretos apenas os itens: 
(A) III e IV. 
(B) II, V e VI. 
(C) I, II e V. 
(D) I, III, V e VI. 

 
06. É incorreto afirmar referente à Sinalização de Trânsito entre as alternativas apresentadas: 

(A) Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou 
de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições 
adequadas de segurança na circulação. Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e 
adequada. 

(B) O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo 
pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. 

(C) Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar 
confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito. 

(D) Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres deverão ser 
sinalizados com faixas no leito da via pintadas e não demarcadas.  

 
07. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias urbanas de trânsito rápido será de: 

(A) 120 km/h (cento e vinte quilômetros por hora). 
(B) 100 km/h (cem quilômetros por hora). 
(C) 80 km/h (oitenta quilômetros por hora). 
(D) 40 km/h (quarenta quilômetros por hora). 

 
 



08. O defeito mais comum que ocorre no veículo causado por entupimento, procede: 
(A) na biela. 
(B) no cabeçote. 
(C) no cilindro. 
(D) no carburador.  

 
09. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de quantas horas ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de 

passageiros ou de transporte rodoviário de cargas: 
(A) 2 (duas) horas.  
(B) 4 (quatro) horas.  
(C) 5 (cinco) horas e meia.       
(D) 6 (seis) horas e meia.       

 
10. O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo com as normas 

estabelecidas pelo: 
(A) CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito. 
(B) CONTRANDIFE - Conselho de Trânsito do Distrito Federal. 
(C) CETRAN - Conselhos Estaduais de Trânsito. 
(D) DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito.  

 
11. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização 

emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 
 

I. Registro como veículo de passageiros; inspeção anual para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. 
II. Pintura de faixa vertical na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes 

laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em VERMELHO, sendo que, em caso de veículo de carroçaria 
pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas. 

III. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas 
nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte 
traseira. 

IV. Cintos de segurança em número igual à lotação; outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo 
CONTRAN. 

 
Estão corretos apenas os itens: 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) I, III e IV. 

 
12. O condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do 

motorista, é enquadrado em qual gradação abaixo, segundo o art. Art. 143 do Código de trânsito Brasileiro? 
(A) categoria A. 
(B) categoria B. 
(C) categoria C. 
(D) categoria D. 

 
13. Segundo o Art. 151 do Código de Trânsito Brasileiro - No caso de reprovação no exame escrito sobre legislação de trânsito ou de 

direção veicular, o candidato só poderá repetir o exame depois de decorridos: 
(A) cinco dias da divulgação do resultado. 
(B) sete dias da divulgação do resultado. 
(C) quinze dias da divulgação do resultado. 
(D) quarenta e cinco dias da divulgação do resultado. 

 
14. Como é denominada a via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos 

lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade: 
(A) via local. 
(B) via urbana. 
(C) via arterial. 
(D) via coletora.  

 
15. A placa de advertência abaixo indica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Via lateral à direita. 
(B) Alargamento de pista à direita. 
(C) Confluência à direita. 
(D) Junções sucessivas, primeira à direita. 

 



16. A placa de sinalização abaixo indica: 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Sentido único da via de circulação ou pista. 
(B) Passagem obrigatória. 
(C) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para direita. 
(D) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para esquerda. 

 
17. Qual a função do filtro de combustível, filtro de óleo do motor? 

(A) reter o máximo de impurezas que possam entrar nos sistemas designados a cada um, proporcionando um melhor 
funcionamento de todo o motor.  

(B) reter os gases proveniente do carburador. 
(C) misturar o ar/combustível e ar/filtrado pelo motor para injeção da válvula de admissão dentro do cilindro. 
(D) injetar ar dentro dos cilindros inflamando ao entrar em contato com o ar altamente comprimido para assim injetar as 

impurezas diretamente para o carburador. 
 
18. De acordo com os direitos e deveres do cidadão, assinale a alternativa incorreta: 

(A) o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do sistema nacional de 
trânsito, a esses cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. 

(B) os deveres do cidadão em relação ao trânsito consistem no respeito às leis do ctb e às outras legislações vigentes, não se 
podendo afirmar que um preceito básico que gera o dever de todo cidadão no trânsito é integrá-lo. 

(C) todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar, por escrito, aos órgãos ou as entidades do sistema nacional de 
trânsito sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, 
legislação e outros assuntos pertinentes a esse código. 

(D) os órgãos ou as entidades pertencentes ao sistema nacional de trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder, 
por escrito, dentro de prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise 
efetuada e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá. 

 
19. O primeiro procedimento entre os apresentados abaixo, que você deve realizar ao se deparar com um acidente de trânsito é: 

(A) providenciar imediatamente a sinalização do local. 
(B) ligar para uma ambulância. 
(C) remover a vítima se ainda estiver dentro do veículo. 
(D) ligar para 190. 

 
20. Manter a temperatura ideal de trabalho do motor é finalidade do sistema: 

(A) de lubrificação. 
(B) do motor de arranque.  
(C) de arrefecimento. 
(D) do alternador.  

 
 


