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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MECÂNICA:
1) A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo:
A) odomêtro
B) velocímetro
C) manômetro
D) conta-giros
2) Fazem parte do sistema de suspensão de um veículo:
A) cilindro mestre, estabilizador
B) molas, caixa de direção
C) coroa/pinhão, pastilhas
D) molas, amortecedores
3) O pneu de um veículo leve fica danificado e o motorista precisa ligar para a garagem da
prefeitura e solicitar a substituição. Nesse caso, é preciso que o motorista informe corretamente
as medidas do pneu para ser providenciada a substituição adequada e segura. No caso o pneu
apresenta a seguinte medida e características indicadas na lateral: 185/65 R 14 – 86T
Assinale a alternativa correta:
A) 185 é a medida da altura do pneu;
B) 65 é a medida da espessura do pneu;
C) 86 T significa a capacidade de carga e limite de velocidade suportado pelo pneu;
D) 14 significa a largura do pneu.
4) Fazem parte do sistema de arrefecimento do veículo:
A) Válvula termostática e radiador;
B) Bobina;
C) Coletor de admissão;
D) Filtro de ar.
5) Quando luz do óleo se acende no painel e se apaga ao acelerar o motor, é sinal que:
A) o nível do óleo está baixo;
B) há excesso de óleo no cárter;
C) a pressão do óleo está baixa;
D) o alternador está defeituoso.
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LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO:
6) Sobre Normas de Circulação e Conduta é correto afirmar:
A) o retorno poderá ser feito em qualquer local, desde que não haja tráfego intenso
B) numa passagem de nível, a preferência é do veículo que trafega sobre os trilhos
C) em congestionamentos, só é permitido às motocicletas trafegar pelo acostamento
D) é permitido ultrapassar pela direita, quando não houver passagem pela esquerda
7) Dentre as afirmações abaixo, representa uma situação de direção segura:
A) os condutores só terão permissão para efetuar uma ultrapassagem pela direita caso não haja
passagem pela esquerda
B) caso não haja sinalização de regulamentação em um cruzamento, deve-se dar preferência ao
veículo que vier pela esquerda
C) veículos não podem trafegar na calçada, mas podem estacionar sobre ela se houver espaço para
a passagem de pedestres
D) ao se aproximar de um cruzamento, deve-se reduzir a velocidade, independentemente da
sinalização de regulamentação
8) Dirigir defensivamente é:
A) transitar somente pelas faixas da direita
B) não conduzir o veículo nos dias de chuva ou condições desfavoráveis do tempo
C) não ultrapassar a velocidade mínima permitida nas vias sinalizadas
D) perceber antecipadamente os riscos e agir prontamente para evitá-los ou controlá-los
9) Deixar de prestar socorro a uma vítima de acidente de trânsito é considerado:
A) Imprudência;
B) Crime;
C)Ineficiência;
D) Incompetência.
10) Ao transitar por vias onde há grande circulação de pedestres e escolas, o motorista defensivo
deve:
A) acelerar para deixar a via livre em menos tempo
B) buzinar para alertar os pedestres que passam
C) conservar o veículo na faixa esquerda da via
D) conduzir o veículo em velocidade compatível
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