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Normas de Circulação e Conduta 

 

01. Segundo a Lei n° 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima permitida 

para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as 

condições de trânsito. Nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima será de: 

a) 60km/h, nas vias arteriais. 

b) 90km/h, nas vias de trânsito rápido. 

c) 60km/h, nas vias coletoras. 

d) 50km/h, nas vias locais. 

 

 

 

Comentário: Gabarito letra A 

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, 

obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. 

Porém, nem todas as vias terrestres possuem a referida sinalização que o artigo cita. Nesses 

casos, para a determinação da velocidade máxima que deverá ser respeitada, importa saber 

se a via é urbana ou rural, conforme indicado no parágrafo primeiro do artigo em comento: 

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: 

I - nas vias urbanas: 

a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido: 

b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 

c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras; 

d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais; 

II - nas vias rurais: 

a) nas rodovias de pista dupla:         

1. 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;           

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;   

b) nas rodovias de pista simples:         

1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;     

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;           

c) nas estradas: 60 km/h (sessenta quilômetros por hora).    
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21. Do ponto de vista da direção defensiva, um condutor responsável pode ser reconhecido 

quando: 

a) consegue fazer curva em segurança, mesmo quando acessa a curva em excesso de velocidade. 

b) faz, com muita atenção e segurança, ultrapassagem de outro veículo sobre pontes em uma 

rodovia. 

c) dimensiona os riscos e age com cautela antecipadamente, mesmo que a situação tenha sido 

criada por outro usuário da via. 

d) demonstra toda sua habilidade ao dirigir sob intensa neblina, mantendo a mesma velocidade 

em que vinha dirigindo. 

 

 

22. É permitida a ultrapassagem de veículos em movimento pela esquerda, desde que não se 

esqueça de: 

a) Acionar a buzina antes e depois de realizar a manobra. 

b) Piscar o farol para indicar a direção da ultrapassagem. 

c)  Ligar o pisca-alerta antes de realizar a manobra. 

d) Acionar a seta, dispositivo de luz indicador de direção. 

 

Segundo art. 61. § 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima 

será de: 

I - nas vias urbanas: 

a) 80 km/h, nas vias de trânsito rápido 

b) 60 km/h, nas vias arteriais 

c) 40 km/h, nas vias coletoras 

d) 30 km/h, nas vias locais 

Comentário: Gabarito letra C 

A alternativa está correta, pois trata-se de uma postura consciente e positiva que todo 

condutor de veículo automotor precisa ter. 

De acordo com o art. 28 do CTB, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu 

veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. 

Logo, o condutor que dimensiona os riscos e age com cautela antecipadamente, mesmo que 

a situação tenha sido criada por outro usuário da via, adota uma pilotagem defensiva. 
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Da Condução de Veículos por Motoristas 

Profissionais 

 

42. Ao motorista profissional é vedado dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículo 

de transporte de passageiros, sendo observado os intervalos de: 

a) 40 minutos de descaso a cada 6 horas na condução; 

b) 20 minutos de descanso a cada 4 horas na condução; 

c) 1 hora de descanso a cada 6 horas na condução; 

d) 30 minutos de descanso a cada 4 horas na condução; 

e) 40 minutos de descanso a cada 4 horas na condução. 

 

 

O enunciado exigiu a marcação da alternativa INCORRETA, e, em conformidade com o artigo 

destacado, temos: Os usuários das vias terrestres devem: II - 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.   

Por sua vez, trouxe a alternativa que: Os usuários das vias terrestres devem procurar obstruir 

o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou 

substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo.   

PONTO CHAVE DA QUESTÃO - Verifica-se que o conteúdo acima está em desacordo com o 

art. 26, II, visto que os usuários das vias terrestres devem abster-se de obstruir o trânsito ou 

torná-lo perigoso, já a alternativa trouxe que os usuários deveriam procurar torná-lo 

perigoso, e isso está errado.  

Comentário: Gabarito letra D 

A questão busca conhecimentos sobre os intervalos observados por motorista profissional 

que devem ser seguidos após 5 horas e meia ininterruptas dirigindo veículo de transporte de 

passageiros. 

Para isso, podemos recorrer ao CTB ( Código de Trânsito Brasileiro), mais especificamente ao 

capítulo III-A , artigo 67-C , onde podemos ver sobre os tempos que esses profissionais podem 

ficar dirigindo e qual o intervalo a ser seguido por eles: 

"Art. 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia 

ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte 

rodoviário de cargas.  
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Dos Pedestres e Condutores de Veículos Não 

Motorizados 

 

54. Conforme o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro são verdadeiras as seguintes 

afirmações, exceto: 

a) O CONTRAN pode autorizar, em caráter experimental e por período prefixado, a utilização de 

sinalização não prevista no Código de Trânsito Brasileiro. 

b) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. 

c) A sinalização de trânsito tem a seguinte ordem de prevalência: as normas de circulação, em 

seguida as ordens dos agentes de trânsito e logo após, as indicações do semáforo. 

d) Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem será dada 

preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança 

do semáforo liberando a passagem dos veículos. 

 

 

55. Acerca dos pedestres e condutores de veículos não motorizados marque a afirmativa 

CORRETA: 

a) O pedestre terá assegurado a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias 

urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente 

permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo 

de pedestres. 

b) O ciclista em qualquer situação equipara-se ao pedestre em direitos e deveres 

c) Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto 

passeio destinado à circulação dos pedestres, portanto, nessas condições, os pedestres deverão 

usar o acostamento. 

d) Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização 

destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os 

veículos, pelos bordos da pista, em duas filas. 

e) Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em 

conta, principalmente, a visibilidade, à distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre 

Comentário: Gabarito letra C 

Nos termos do art. 89 do CTB, a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: 

as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais; 

as indicações do semáforo sobre os demais sinais; 

as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.  
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66. Ao chegar a um cruzamento onde não exista semáforo, mas faixas de pedestres, você 

encontra uma senhora idosa querendo fazer a travessia. Como você deve proceder? 

a) Parar o veículo e facilitar a travessia. 

b) Diminuir a velocidade, buzinar e seguir em frente. 

c) Passa sem se importar, pois não há semáforo para pedestre no cruzamento. 

d) Diminuir a velocidade, desviar e seguir em frente. 

e) Ligar as luzes de emergência (pisca - alerta) e permite a travessia. 

 

 

Do Cidadão; Da Educação para o trânsito 

 

67. Todo cidadão tem o dever, sobre a sinalização de trânsito, de, EXCETO: 

a) Conhecer 

b) Proteger 

c) Respeitar 

Comentário: Gabarito letra A 

Onde houver sinalização semafórica, deverá se respeitar tal sinalização, na forma do art. 70 

do CTB. 

Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse 

fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde 

deverão ser respeitadas as disposições deste Código.  

Comentário: Gabarito letra A 

A questão busca conhecimentos sobre como o condutor deve proceder quando tem um 

pedestre querendo realizar uma travessia em local que não existe semáforo, mas que existe 

faixa de pedestre. 

Para isso, podemos recorrer ao CTB (Código de Trânsito Brasileiro), artigo 70: 

" Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para 

esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde 

deverão ser respeitadas as disposições deste Código." 

Sendo assim, podemos concluir que quando existir uma pessoa querendo atravessar a via, 

num local onde não existe sinalização semafórica, mas existe faixa de pedestre, ela terá 

preferência, ou seja, o veículo deverá parar e facilitar a travessia do pedestre.  
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b)  Programa Nacional de Trânsito. 

c) Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. 

d)  Nenhuma das alternativas. 

 

 

76. No âmbito da educação para o trânsito a quem caberá mediante proposta do CONTRAN, 

estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros 

socorros, em caso de acidente de trânsito? 

a) DETRAN 

b) Ministério da Saúde 

c) CONATRAN 

d) CETRAN 

e) JARI 

 

 

Dos Veículos; Dos Veículos de Circulação 

Internacional; Do Registro de Veículos 

 

77. De acordo com o art. 96, I do Código de Trânsito Brasileiro, quanto à tração os veículos 

classificam-se em, exceto: 

a) Automotor 

b) Elétrico 

Comentário: Gabarito letra A 

A educação é um dever prioritário de todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.  

Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os 

componentes do Sistema Nacional de Trânsito. 

Comentário: Gabarito letra B 

Ministério da Saúde. 

A questão trata sobre a educação para o trânsito, previsto no art. 77 do Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB). 

Art. 77. No âmbito da educação para o trânsito caberá ao Ministério da Saúde, mediante 

proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem 

seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito. 
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Do Licenciamento; Da Condução de Escolares; Da 

Habilitação 

 

90. Assinale a alternativa que apresente os documentos de porte obrigatório (conforme o art. 

133 do Código de Trânsito Brasileiro) para a circulação de veículos:   

a) CPF e CRLV.   

b) CPF e RG.  

c) CNH e RG.   

d) CNH e CRLV.  

 

 

91. Quanto a definição do CRLV, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Certidão de Registro e Licença de Veículo. 

b) Certificado de Registro e Licença de Veículo. 

c) Certidão de Registro e Licenciamento de Veículo. 

d) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. 

e) Certidão de Registro e Licenciamento do Veículo. 

Comentário: Gabarito letra D 

É importante que antes de resolvermos o enunciado entendemos o que é o Licenciamento, 

o qual é um documento que autoriza o veículo circular na via, declarando que está em 

conformidade com as normas de trânsito e de segurança. Para todo veículo há um 

licenciamento sendo de porte obrigatório e renovado anualmente. 

De acordo com o enunciado, o art. 33 do CTB dispôs a obrigatoriedade do porte do CRLV 

(Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), mas acrescentamos que a CNH (Carteira 

Nacional de Habilitação) também é obrigatório nos termos do art. 159, §1º do CTB, logo a 

alternativa correta é a letra D.   

Comentário: Gabarito letra D 

A definição de CRLV é Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. 

O referido documento também é conhecido apenas como LICENCIAMENTO. 

Trata-se de um documento de porte OBRIGATÓRIO (art. 133 do CTB), o qual permite que 

seja exercido o direito de circulação do veículo em vias públicas e privadas. Entretanto, o 

porte será DISPENSADO quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao 

devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado, conforme estabelece 

o parágrafo único do art. 133 do CTB.   
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Da Sinalização de Trânsito 
 

101. Assinale a alternativa que indica corretamente o significado da seguinte sinalização: 

 

a) Conserve-se à direita. 

b) Sentido direito obrigatório. 

c) Vire à direita. 

d) Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. 

 

 

102. A sinalização horizontal amarela simples contínua ou dupla contínua indica ao condutor: 

a) A proibição de ultrapassagem e deslocamentos laterais para ambos os lados, incluindo acesso 

aos imóveis/lotes lindeiros. 

b) A proibição de ultrapassagem para ambos os lados e a permissão de deslocamentos laterais. 

c) A proibição de ultrapassagem e os deslocamentos laterais para ambos os lados, exceto para 

acessar imóveis/lotes lindeiros. 

d) A proibição de deslocamentos laterais e a permissão de transposição de faixa para ambos os 

lados. 

e) A proibição de acesso aos lotes lindeiros e ultrapassagem. 

Comentário: Gabarito letra A 

A assertiva apresenta corretamente a placa apresentada no enunciado. Trata-se da 

sinalização de regulamentação R-23. 

Faz parte do grupo – normas especiais de circulação - Controle de faixas de tráfego 

Comentário: Gabarito letra C 

A proibição de ultrapassagem e os deslocamentos laterais para ambos os lados, exceto para 

acessar imóveis/lotes lindeiros. 

A sinalização horizontal foi aprovada pela Resolução do CONTRAN nº 236 de 11 de maio de 

2007. 
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Do Sistema Nacional de Trânsito 

 

126. Em conformidade com a Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, sobre as 

competências da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, 

assinalar a alternativa CORRETA: 

a) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, 

adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão 

rodoviário federal. 

b) Estabelecer procedimentos para a concessão do código marca-modelo dos veículos para 

efeito de registro, emplacamento e licenciamento. 

c) Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e 

promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. 

d) Organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e as normas de projetos de 

implementação da sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo 

CONTRAN. 

 

 

127. O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, tem como característica:  

a) Coordenar o sistema de trânsito e ser a maior instância consultiva e normativa.  

b) Ser um conselho que atua exclusivamente na esfera estadual, deliberando sobre o sistema de 

trânsito.   

c) Ser um conselho que atua unicamente na esfera municipal, deliberando sobre o sistema de 

trânsito.  

SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA : Tem por finalidade alertar os usuários da via para condições 

potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Formas e Cores : A forma padrão dos 

sinais de advertência é quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical. À 

sinalização de advertência estão associadas as cores amarela e preta.  

A placa trazida pelo enunciado, conforme o Anexo II, representa Pista irregular - placa A-17. 

Comentário: Gabarito letra A 

"Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais: 

VII - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, 

adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão 

rodoviário federal;"  
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Direção Defensiva 
 

137. Conduzindo veículos na cidade ou nas rodovias, o trânsito sempre apresenta riscos. Para 

tanto os condutores precisam estar aptos física e mentalmente e ter conhecimentos sobre 

direção Defensiva e Preventiva. A seguir assinale a alternativa INCORRETA sobre Direção 

Defensiva. 

a) Ao dirigir sob neblina, utilizar os faróis baixos — nunca os faróis altos, pois podem ofuscar 

ainda mais sua visão. 

b) Ao dirigir Sob neblina, utilizar os faróis altos — nunca os faróis baixos, pois podem ofuscar 

ainda mais sua visão. 

c) Manter o veículo sempre em boas condições de funcionamento, com a revisão em dia. 

d) Dirigir de forma defensiva é planejar suas ações no trânsito de forma a prevenir e evitar 

acidentes. 

 

 

138. Mortes e acidentes no trânsito são ocorrências comuns em todos os cantos do país. 

Situação que chama a atenção dos condutores para adotar uma postura mais consciente e 

responsável no trânsito. A maior parte dos acidentes é causada por falhas humanas. Assinale a 

alternativa INCORRETA sobre quais são e o significado dessas falhas. 

a) Negligência- deixa de fazer o que é sua obrigação. 

b) Inteligência – Mostra que sabe fazer. 

Comentário: Gabarito letra B 

Como a questão quer a incorreta, e a letra B é o oposto da letra A, o gabarito só poderia ser 

uma das duas. 

O recomendado é utilizar os faróis baixos sob neblina. O farol alto ofusca quando está aquela 

"fumaça" da neblina, piorando a visão. 

INCORRETA. 

B) Ao dirigir Sob neblina, utilizar os faróis altos — nunca os faróis baixos, pois podem ofuscar 

ainda mais sua visão. 

Ao dirigir sob neblina, utilizar os faróis baixos — nunca os faróis altos, pois podem ofuscar 

ainda mais sua visão. 

Manter o veículo sempre em boas condições de funcionamento, com a revisão em dia. 

Dirigir de forma defensiva é planejar suas ações no trânsito de forma a prevenir e evitar 

acidentes.  
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MOTORISTA      
NILÓPOLIS-RJ 

 

197 QUESTÕES SEM COMENTÁRIOS 
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Normas de Circulação e Conduta 

 

01. Segundo a Lei n° 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima permitida 

para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as 

condições de trânsito. Nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima será de: 

a) 60km/h, nas vias arteriais. 

b) 90km/h, nas vias de trânsito rápido. 

c) 60km/h, nas vias coletoras. 

d) 50km/h, nas vias locais. 

 

02. João tem uma horta em sua residência e uma vez por semana atrela a carroça ao burro e 

segue pelas vias urbanas levando produtos hortifrúti para comercializar. De acordo com CTB 

(Código de Trânsito Brasileiro), João precisa obedecer a alguma norma prescrita em artigo? 

Assinale a alternativa CORRETA sobre a circulação de veículos de tração animal. 

a) Os veículos de tração animal serão conduzidos pela esquerda da pista, junto à guia da calçada 

(meio-fio) ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo 

seus condutores obedecer, no que couber às normas de circulação prevista no Código de 

Trânsito Brasileiro e às que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre 

a via. 

b) Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada 

(meio-fio) ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo 

seus condutores obedecer, no que couber às normas de circulação previstas no Código Trânsito 

Brasileiro e às que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. 

c) Os veículos de tração animal serão conduzidos no centro da via, devendo seus condutores 

obedecer, no que cabe às normas de circulação previstas no CTB. 

d) Para veículos de tração animal, o CTB não se manifesta, deixando para a Associação de 

moradores a normatização das regras de circulação. 

 

03. De acordo com o CTB, as Normas gerais de Circulação são várias. A maior parte delas exige 

do usuário o conhecimento da legislação específica e a disposição de se pautar por ela, dentre 

elas são citados os deveres do motorista. Assinale a alternativa que NÃO configura em dever do 

motorista. 

a) Ter pleno domínio de seu veículo a todo momento, dirigindo-o com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança do trânsito. 

b) Verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso 

obrigatório. 

c) Ter curso de transportes perigosos. 
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c) Indica que o motorista encontrará adiante uma descida ou uma subida acentuada.  

d) Indica ao motorista que a área está sujeita a desmoronamentos. 

 

118. A placa de sinalização abaixo se enquadra na seguinte categoria: 

 

a) Placas educativas. 

b) Placas de regulamentação. 

c) Placas de advertência. 

d) Placas de serviços auxiliares. 

 

119. Os tipos de sinalização são bastante variados e dividem-se em 6 categorias, segundo o Art. 

87 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As placas de trânsitos se enquadram na seguinte 

categoria:  

a) Dispositivos luminosos. 

b) Dispositivos sonoros. 

c) Sinalização vertical. 

d) Gestos do agente de trânsito. 

 

120. A placa de sinalização de trânsito abaixo indica: 

 

a) Ponte estreita. 

b) Ponte móvel. 



Motorista [Concurso Prefeitura Nilópolis] 

 

164 
 

b) quatro 

c) sete  

d) cinco 

 

157. Fazem parte do rol de penalidades disposto no artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro, 

EXCETO: 

a) Multa; 

b) Advertência por escrito; 

c) Apreensão do veículo; 

d) Cassação da Permissão para Dirigir; 

e) Frequência obrigatória em curso de reciclagem. 

 

158. Sobre as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa que 

preenche corretamente as lacunas do texto abaixo. De acordo com o Código de Trânsito 

Brasileiro, a cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos para 

efeito de penalidade: ________ pontos para infrações gravíssimas; ________ pontos para 

infrações graves; ________ pontos para infrações médias; ________ pontos para infrações 

leves.  

a) 5 – 4 – 3 – 2.  

b) 7 – 6 – 4 – 3. 

c) 6 – 4 – 3 – 2. 

d) 7 – 5 – 4 – 3. 

 

Primeiros socorros em acidentes de trânsito 

 

159. Em casos de acidente ou mal súbito, antes da chegada do médico, da ambulância ou de 

qualquer profissional qualificado da área de saúde, é preciso prestar os primeiros socorros, que 

têm por objetivo principal 

(A) conduzir a vítima, imediatamente, para o hospital mais próximo. 

(B) empregar, adequadamente, as técnicas de salvamento. 

(C) preservar a vida da vítima. 

(D) providenciar o socorro especializado para cada caso. 

(E) evitar o agravamento das lesões existentes. 
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Noções de cidadania e ética. 

173. Acerca da relação entre ética e moral, assinale a opção correta. 

a) A partir do estudo da ética, pode-se considerar uma visão utilitarista, em que a verdade de 

uma proposição consiste no fato de que ela é útil, tendo alguma espécie de êxito ou satisfação. 

b) A ética reflexiva se dedica exclusivamente à reflexão sobre os deveres das pessoas contidos 

nos códigos específicos dos grupos sociais. 

c) A ética é equivalente à moral porque ambos os preceitos investigam os princípios 

fundamentais do comportamento humano. 

d) A ética é temporal, enquanto a moral é permanente. 

e) A simples existência da moral significa a presença explícita de uma ética, entendida como 

filosofia moral, isto é, uma reflexão que discute, problematiza e interpreta o significado dos 

valores morais. 

 

174. No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, 

vincula sua decisão à 

 a) ética. 

 b) impessoalidade. 

 c) conveniência. 

 d) eficiência. 

 e) legalidade. 

 

175. Assinale a alternativa que estabelece corretamente as características de moral. 

a) A moral resulta do conjunto de leis, costumes e tradições de uma sociedade e é subordinada 

a ética comportamental definida em regras constitucionais. 

b) Entende-se por moral, um conjunto de regras consideradas válidas para uma maioria 

absoluta, que valem-se dela para impor conduta ética aos demais cidadãos. 

c) A moral é mutável e varia de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. Ela norteia 

os valores éticos na Administração Pública. 

d) A moral é mais flexível do que a lei, por variar de indivíduo para indivíduo, e afeta diretamente 

a prestação dos serviços públicos por criar condições para uma ética flexível no atendimento às 

necessidades básicas da população. 

e) A ética confunde-se com a moral como um dos parâmetros para a avaliação do grau de 

desenvolvimento de determinada sociedade e, consequente, padronização da prestação dos 

serviços públicos comunitários 
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Noções de mecânica automotiva 

A partir de agora julgue as questões entre certo ou errado 

 

182. O servo freio de um veículo com sistemas de freio servo assistido está com problemas de 

vedação. Esses problemas farão com que, no momento de frenagemo acionamento do pedal de 

freio fique mais duro. 

 

183. ABS é um sistema de freio que faz com que o veículo pare antes de atingir qualquer 

obstáculo e que confere maior durabilidade às pastilhas. 

 

184. Ao dar uma volta teste, você percebe que o veículo "pula" muito quando passa por terrenos 

irregulares. Com os pneus já calibrados, você deduziu que esse defeito provavelmente está 

sendo causado por pivô de suspensão com folga. 

 

185. Você foi a um posto de serviços para trocar o óleo lubrificante do motor. Enquanto esperava 

observou que no veículo, mesmo estando num piso nivelado, o lado esquerdo estava mais baixo 

que o lado direito. Isso acontece porque a mola da suspensão do lado esquerdo do veículo está 

quebrada. 

 

186. O desgaste excessivo dos amortecedores dianteiros pode causar o endurecimento da 

direção, ou seja, a dificuldade de manobrar o volante do veículo 

187. Entre as funções da barra estabilizadora, incluem-se a redução da inclinação do veículo 

quando ele realiza uma curva e o proporcionamento de melhor tração nas rodas. 

   

188. Trafegando com um veículo equipado com direção servo assistida hidraulicamente, em 

determinado ponto do trajeto, ocorre a quebra da correia de acionamento da bomba da direção 

hidráulica (correia de acessórios da direção). 

Esse problema é detectado, pois ocorreo endurecimento imediato da direção. 

 

189. Ao estacionar um veículo equipado com transmissão automática, recomenda-se efetuar a 

seguinte sequência de procedimentos: colocar a alavanca em “P”, desligar o motor e acionar o 

freio de estacionamento. 

 

190. Em um veículo, com tração dianteira e conjunto motopropulsor transversal, ocorre um 

ruído de batidas semelhantes a uma “castanhola” sempre que é esterçado para o lado direito e 

acelerado simultaneamente, o que indica problemas de articulação homocinética. 
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131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 
C C B B A A B B D A 

 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 
A A A E C D A C A B 

 

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 
C A A D C D C D C C 

 

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 
A C C C A B B C C D 

 

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 
B C A A C E C C B D 

 

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 
D certo errado errado certo errado certo certo errado certo 

 

191 192 193 194 195 196 197 
errado errado certo errado certo certo certo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


