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Motorista 

 

 

1) No dia 03 de outubro de 2010 aconteceu a maior eleição no Brasil, onde foram 

eleitos presidente com seu respectivo vice, sendo assim, assinale alternativa correta. 

A) Dilma Vana Rousseff e Michel Temer. 

B) José Serra e Índio da Costa. 

C) Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima (Marina Silva) e Hamiltom Assis. 

D) Dilma Vana Rousseff e Guilherme Leal. 

E) Marina Silva e Joaquim Barbosa. 

 

2) A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) de Santa Catarina informou que 

está realizando análise preliminar dos 217 casos relacionados aos problemas de 

saúde decorrentes do incêndio que fez com que metade da população saísse dos 

seu lares, isso aconteceu em qual cidade do Estado de Santa Catarina? 

A) Jaraguá do Sul 

B) Blumenau 

C) Rio do Sul 

D) São Francisco do Sul. 

E) Itajaí. 

 

3) Cidade de Porto Belo geograficamente esta inserida na(o): 

A) Serra Geral. 

B) Planalto Serrano. 

C) Cânions do Itajaí. 

D) Vale do Itajaí. 

E) Vale do Rio do Rastro. 

 

4) Porto Belo completou 181 anos, sendo fundada em 1832, possui limites 

geográficos com quais cidades? 

A) Itapema, Bombas e Bombinhas e Balneário Camboriú. 

B) Itapema, Bombinhas, Tijucas. 

C) Itapema, Meia-Praia, Tijucas. 



 

2 
 

D) Itapema, Tijucas e Florianópolis e Balneário Camboriú. 

E) Meia-praia, Perequê, Itajaí e Tijucas. 

 

5) Porto Belo é considerada pelo Estado de Santa Catarina: 

A) A Capital do Camarão. 

B) A Capital da Ultraleve. 

C) A Capital dos Transatlânticos. 

D) A Capital do Turismo. 

E) A Capital do Chimarrão. 

 

6) A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, 

obedecendo a suas características e as condições de transito. Quando não existir 

sinalização regulamentadora, qual é a velocidade máxima permitida nas condições 

abaixo relacionadas? Assinale opção correta: 

A) 100 km por hora, nas vias urbanas de transito rápido 

B) 90 km por hora, nas vias urbanas de vias artérias. 

C) 90 km por hora, para ônibus e micro-onibus nas rodovias 

D) 120km por hora para automóveis e motocicletas. 

E) 50km,por hora para carreta e motocicletas 

 

7) O motorista que estacionar o veiculo afastado 50cm e 1 metro da guia da calçada 

(meio fio) será notificado com: 

A) infração média, multa e remoção do veiculo 

B) infração grave e multa 

C) infração leve, multa e remoção do veiculo 

D) multa e remoção do veiculo 

E) e)infração e advertência 

 

8) Dirigir sob influência de bebida alcoólica ou de qualquer outra substancia 

psicoativa que determine dependência gera: 

A) Infração gravíssima, penalidade de multa, suspensão do direito de dirigir por 9 

meses e retenção do veiculo. 
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B) Infração gravíssima, penalidade de multa, suspensão do direito de dirigir por 12 

meses e retenção do veiculo ate apresentação do condutor habilitado e 

recolhimento do documento de habilitação. 

C) Infração grave, penalidade de multa, suspensão do direito de dirigir por um ano 

e três meses e recolhimento do documento de habilitação. 

D) Infração gravíssima, penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir por 6 

meses. 

E) Infração com advertência. 

 

9) A sinalização horizontal de divisão de fluxo opostos, com marcas longitudinais de 

linhas seccionadas ou  tracejadas, orienta o motorista no sentido de: 

A) Ultrapassagem proibida para os dois sentidos; 

B) Ultrapassagem permitida somente em uns dos sentidos; 

C) Ultrapassagem permitida para os dois sentidos; 

D) Ultrapassagem parcialmente permitida para dois sentidos; 

E) Ultrapassagem permitida ao sentido oposto; 

 

10) A placa de regulamentação R-21 indica:   

A) Alfândega  

B) Cruzamento de vias  

C) Proibido circulação na via  

D) Passagem de nível com barreira 

E) Entrada de veiculo de carga  

 

11) Os sinais de trânsito, por meio de placas, como se classificam?  

A) Sinalização horizontal.  

B) Sinalização vertical.  

C) Dispositivo de sinalização auxiliar.  

D) Sinalização semafórica. 

E) Sinalização transversal. 

 

12) Linhas de divisão de fluxo de sentido oposto são demarcadas na cor:  

A) Branca.  
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B) Azul.  

C) Vermelha.  

D) Amarela. 

E) Preta 

13) Qual é o componente do veículo responsável por aumentar a voltagem do 

sistema elétrico? 

A) Radiador 

B) Alternador 

C) Bobina 

D) Carburador 

E) Injeção eletrônica 

 

14) Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, a imobilização do veículo, pelo 

tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou 

carga, na forma disciplinada  pelo órgão ou entidade executivo de trânsito 

competente com circunscrição sobre a via, é denominada: 

A) Desembarque; 

B) Embarque; 

C) Carregamento; 

D) Descarregamento; 

E) Operação de carga e descarga. 

 

15) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro dirigir com o braço para fora do 

veículo; com calçado inseguro ou impróprio ou atirar e abandonar do veículo objeto 

na via acarreta qual tipo de infração? 

A) Multa leve e 3 pontos para o infrator. 

B) Multa média e 4 pontos para o infrator. 

C) Multa média e 5 pontos para o infrator. 

D) Multa gravíssima e 7 pontos para o infrator. 

E) Não é infração, somente advertência se o motorista for flagrado. 
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16) Seguidamente observa-se veículos trafegando com o pisca alerta ligado. 

Destaque em quais situações o Código de Trânsito Brasileiro permite o uso deste 

equipamento de sinalização? 

I. Em situação de emergência. 

II. Quando enfrentar chuva forte, neblina ou cerração. 

III. Nas imobilizações. 

IV. Quando a sinalização da via assim o determinar. 

V. Toda vez que o veículo e entrar em uma rodovia. 

Encontre a afirmativa correta: 

A) I, II,III. 

B) III, IV, V. 

C) II, III, IV. 

D) I, III, IV. 

E) II, IV, V. 

 

17) Leia atentamente as opções sobre regras de circulação, e escreva(V) para as 

alternativas verdadeiras e (E) para as erradas: 

( ) Estacionamento é a imobilização de veículos por tempo estritamente necessário 

para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. 

( ) As ambulâncias e veículos de emergência quando em serviço, têm prioridade no 

trânsito. 

( ) Antes de entrar em via preferencial é obrigatória a parada do veículo. 

( ) Ciclistas desmontados empurrando bicicletas são considerados pedestres. 

( ) Quando não houver sinalização regulamentadora nas rodovias, o novo limite de 

velocidade máxima será de 90km/h, para automóveis e camionetas. 

Marque a seqüência correta: 

A) V – E – E – V – E. 

B) V – V – E – V – E. 

C) V – E – V – E – V. 

D) E – E – E – V – V. 

E) E – V – V – V – E. 
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18) Assinale a opção verdadeira: Tem a preferência em um cruzamento com 

rotatória: 

A) Quem estiver circulando pela direita. 

B) Quem estiver parado na mesma. 

C) Quem já estiver circulando por ela. 

D) Quem estiver do lado da mesma. 

E) Na rotatória não sinalizada, não existe preferência. 

 

19) Sobre as placas apresentadas abaixo, marque a alternativa correta. 

A) As placas I, II e III são respectivamente, de advertência, serviço auxiliar e de 

regulamentação. 

B) As placas, II e III são, respectivamente, regulamentação, serviço auxiliar e de 

advertência. 

C) A placa I indica projeção de cascalho, a II, ponto de estacionamento e a III 

largura máxima permitida. 

D) As placas I e II são placas de serviço auxiliar e a placa III regulamenta a altura 

máxima permitida. 

E) As placas I e III auxiliam no direcionamento do veiculo. 

 

20) Observe a placa abaixo e assinale a alternativa correta 

A) É uma placa de regulamentação, denominada “largura máxima permitida” e 

assinala ao condutor do veículo de que a largura máxima para a circulação é de 

1,8 metros. 

B) É uma placa de advertência, denominada “largura limitada” e adverte o condutor 

do veículo da existência, adiante, de local onde existem restrições a largura 

permitida para os veículos em circulação. 

C) É uma placa de regulamentação, denominada “altura limitada” e adverte o 

condutor do veículo da existência, adiante, de posto para a fiscalização da 

largura dos veículos. 

D) É uma placa de indicação determinando a largura permitida à frente. 

E) E uma placa que orienta o caminho que deve ser seguido. 

 

21) A placa de trânsito com a mensagem “ área escolar” é uma placa de: 
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A) Advertência. 

B) Regulamentação. 

C) Obrigação. 

D) Educação. 

E) Indicação. 

 

22) Observe a placa abaixo e assinale a alternativa correta: 

A) É uma placa de regulamentação, proibindo a circulação de veículos com 

comprimento superior a indicada. 

B) É uma placa de advertência e adverte aos condutores sobre o comprimento 

máximo permitido ou combinação de veículos no trecho sinalizado. 

C) É uma placa de regulamentação, conhecida como “comprimento máximo 

permitido”, e regulamenta o comprimento permitido aos veículos que circulam no 

trecho sinalizado. 

D) É uma placa de indicação, denominada “trânsito de veículos pesados” e adverte 

aos condutores de veículos a permissão para o transporte de cargas pesadas. 

E) É uma placa permitindo transporte de veículo pesado. 

 

23) Você está dirigindo um veículo em uma rodovia e depara-se com a sinalização a 

seguir. Qual a forma correta de agir? 

A) Indica curva à esquerda, você deverá diminuir a velocidade. 

B) Indica curva à direita, você deverá diminuir a velocidade. 

C) Vire à direita imediatamente, para não entrar na contramão. 

D) É uma placa de regulamentação de sentido obrigatório à esquerda, você deverá 

dobrar à esquerda. 

E) Indica mantenha velocidade permitida no local 

 

24) Observe a sinalização horizontal abaixo e imagine a situação em que você está 

dirigindo um veículo por uma rodovia, a sua frente um automóvel em menor 

velocidade, o que você faz? 

A) Não poderá ultrapassar, pois faixa tracejada proíbe tal manobra. 

B) Aguarda uma subida e ultrapasse normalmente. 

C) Ultrapassagem não e permitida nesse trajeto 
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D) Não ultrapasse, espere a sinalização horizontal apropriada para realizar a 

manobra. 

E) Olhe a pista da esquerda, caso não tiver nenhum veículo, sinalize e ultrapasse, 

pois a faixa tracejada na sua mão de direção permite ultrapassagem 

 

25) dirigir veiculo com a Carteira Nacional de habilitação ou permissão para dirigir de 

categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo é uma infração de 

naturezas: 

A) Média 

B) Leve 

C) Sem punição por hora 

D) Gravíssima 

E) Advertência 

 

26) Rafael, ao dirigir seu automóvel, ultrapassou outro veículo pelo acostamento. 

Neste caso, Rafael cometeu uma infração de natureza grave, que terá como 

penalidade a multa. Esse tipo de infração contabiliza em sua Carteira Nacional de 

Habilitação: 

A) 3 pontos. 

B) 4 pontos. 

C) 6 pontos. 

D) 5 pontos. 

E) 2 pontos 

 

27) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro dirigir com o braço para fora do 

veículo; com calçado inseguro ou impróprio ou atirar e abandonar do veículo objeto 

na via acarreta qual tipo de infração? 

A) Multa leve e 3 pontos para o infrator. 

B) Não é infração, somente advertência se o motorista for flagrado, 

C) Multa média e 5 pontos para o infrator. 

D) Multa gravíssima e 7 pontos para o infrator. 

E) Multa média e 4 pontos para o infrator. 
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28) Segundo o CTB, constitui crime de trânsito conduzir veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra 

substância psicoativa que determine dependência. Para tanto, a concentração de 

álcool, por litro de sangue, necessária para caracterizar o crime deve ser 

igual ou superior a: 

A) 0,2 miligramas; 

B) 6 decigramas; 

C) 0,3 decigramas; 

D) 0,6 miligramas; 

E) 0,05 miligramas. 

 

29) Assinale alternativa que contem os componentes que fazem parte do sistema de 

suspensão de um veículo. 

A) Amortecedor, bucha, mola e injeção eletrônica; 

B) Amortecedor, ventoinha e estabilizador; 

C) Mola, caixa de direção e disco; 

D) Braço de suspensão, platô e ventoinha; 

E) Amortecedor, bucha, mola e braço de suspensão. 

 

30) O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de 

direção e pista única: 

A) Nos trechos apertados. 

B) Nos trechos em curvas e em aclives com visibilidade suficiente. 

C) Nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, são permitidas 

ultrapassem sem risco ao condutor. 

D) Nos trechos longos. 

E) Nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente,nas pontes e 

viadutos e nas travessias de pedestre, exceto quando houver sinalizações 

permitindo ultrapassagem. 

 


