EMDUR – Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo

CONCURSO PÚBLICO 01 / 2010
• 05 / SETEMBRO / 2010 •

CARGO DE:

MOTORISTA DE CARRETA
Nome por extenso: ___________________________________________________________________________________
(Use letra de forma)
Inscrição nº ___________________ Assinatura: __________________________________________________________

INSTRUÇÕES
1) Escreva, na capa do caderno de prova, o seu nome
(por extenso e com letra de forma) e o seu número
de inscrição. Assine em seguida

8) O candidato só poderá sair da sala depois de
transcorrido o tempo mínimo de 1h do início da
prova, podendo levar consigo somente o gabarito
destacável.

2) .Este caderno de prova contém: 40 (quarenta)
questões objetivas, numeradas de 01 a 40, sendo
05 (cinco) de Português, 05 (cinco) de Matemática,
10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 20 (vinte) de
Conhecimentos Específicos.

9) Ao receber sua Folha de Respostas, aja da seguinte
forma:
a. verifique se os dados pré-impressos estão
corretos;
b. assine no local indicado;
c. preencha
corretamente,
com
caneta
esferográfica ponta média, tinta preta ou azulescura, o campo correspondente à alternativa
que considera correta em cada questão;
d. não a amasse, não a dobre e não a rasure.

3) A duração da prova será de 04 (quatro) horas, já
incluindo o tempo para o preenchimento da Folha de
Respostas.
4) A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas
aos Fiscais..

Atenção:

5) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a
comunicação entre os candidatos durante sua
realização.

Utilize caneta, ponta média, tinta preta ou azul-escura,
para preencher os campos solicitados.
Preencha assim:

6) Será eliminado o candidato que utilizar material de
consulta ou qualquer sistema de comunicação.

Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.

7) Em cada questão objetiva, há somente uma
resposta correta. Para facilitar, posteriormente, o
preenchimento da Folha de Respostas, você poderá
marcar, no modelo ao lado, a letra da alternativa que
considera correta, antes de transcrevê-la para a
Folha de Respostas.

10) Os dois últimos candidatos de cada sala deverão
entregar suas folhas de resposta e retirar-se do local
simultaneamente.
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GABARITO (Destaque na linha pontilhada)
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LÍNGUA PORTUGUESA
SOS Mata Atlântica
A mata Atlântica é atualmente a floresta tropical mais
ameaçada do mundo.
A destruição dessa belíssima floresta vem
acontecendo desde o descobrimento. Logo que chegaram,
os europeus começaram a extrair da mata Atlântica um
produto que tinha muito valor: o pau-brasil. Essa madeira
era usada na produção de tinta para colorir tecidos.
Isso foi só o começo. Depois, as imensas plantações
de cana-de-açúcar e de café, o crescimento das cidades e
a instalação de indústrias continuaram destruindo
rapidamente essa riquíssima reserva natural do planeta.
Nos dias atuais, restam aproximadamente apenas
7% da área original da floresta e, lamentavelmente, a
devastação continua. Segundo dados da ONG Fundação
SOS Mata Atlântica, a cada quatro minutos a floresta
perde uma área do tamanho de um campo de futebol.
QUESTÃO 01
Assinale a alternativa correta.
A expressão “essa riquíssima reserva natural do
planeta” (linha 11) está retomando outro elemento já
mencionado anteriormente. A que elemento do texto
refere-se essa expressão?
A)
B)
C)
D)
E)

às plantações de cana-de-açúcar;
ao pau-brasil.
à mata Atlântica.
às plantações de café.
às cidades e indústrias.
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QUESTÃO 03
Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão escritas, corretamente, no PLURAL:
A)
B)
C)
D)
E)

caminhões, país, funils, degrais.
caminhãos, países, funiles, degraus.
caminhãos, países, funis, degrais.
caminhões, países, funis, degraus.
caminhãos, país, funis, degraus.

QUESTÃO 04
Conforme a norma padrão de ACENTUAÇÃO
gráfica, assinale a alternativa que apresenta TODAS as
palavras escritas corretamente:
A)
B)
C)
D)
E)

fusível, serróte, lapis, chapeu.
fusível, serróte, lápis, chápeu.
fusivel, serrote, lapís, chapéu.
fusivel, serrote, lapís, chapéu.
fusível, serrote, lápis, chapéu.

QUESTÃO 05
De acordo com a regra padrão de ortografia, indique a
alternativa em que TODAS as palavras estão escritas
corretamente:
A)
B)
C)
D)
E)

garagem, viagem, ajeitar.
enxada, enxer, enchoval.
pratileira, cabelereiro, cadiado.
carrossa, fumaça, aliansa.
altomóvel, autoridade, autitude.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa correta.

MATEMÁTICA

De acordo com o texto, é correto afirmar que:
A) A mata Atlântica está atrapalhando o crescimento
das cidades e indústrias.
B) A cada quatro minutos perdemos um campo de
futebol por causa da floresta.
C) A mata Atlântica vem sofrendo destruição desde o
seu descobrimento.
D) Desde o seu descobrimento até aos dias atuais, 7%
da área original da floresta foi, lamentavelmente,
destruída.
E) O crescimento das cidades e a instalação de
indústrias enriquecem as reservas naturais do
planeta.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta.
Um fazendeiro vendeu um boi de 300 kg a R$ 4,00 o
kg. Qual foi o preço total que ele recebeu pela venda
desse boi?
A)

R$ 1.200,00.

B)

R$ 300,00.

C)

R$ 600,00.

D)

R$ 75,00.

E)

R$ 1.000,00.
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 07
Em uma prova de 25 questões, a cada resposta
certa, o aluno ganha 4 pontos e cada resposta errada, ele
perde 1 ponto. Qual foi a nota de um aluno que acertou 20
questões nesta prova? Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

80.
70.
60.
75.
85.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa correta.
Quantos metros de tela serão necessários para
cercar um terreno retangular de 20 metros de largura por
30 metros de comprimento?
A)
B)
C)
D)
E)

70.000 metros.
100 metros.
600 metros.
300 metros.
200 metros.

QUESTÃO 09

QUESTÃO 11
Assinale a alternativa correta.
A Câmara de vereadores dos municípios, a
Assembléia dos deputados estaduais e o congresso
nacional, fazem parte de que poder da união?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

R$ 800,00.
R$ 1.600,00.
R$ 8.000,00.
R$ 400,00.
R$ 20.000,00.

Executivo.
Legislativo.
Inovador.
Progressivo.
Judiciário.

QUESTÃO 12
Assinale a alternativa correta.
Qual foi a primeira atividade econômica do município
de Toledo¸ no início de sua colonização?
A)
B)
C)
D)
E)

A Indústria de Calçados.
Comércio de artesanato.
A Agropecuária.
A extração da madeira.
A extração do ouro.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa correta.
Uma casa foi construída em 20 dias, sendo o custo
diário com mão de obra de R$ 400,00. Seu gasto com mão
de obra totalizou quantos reais?
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Assinale a alternativa correta.
Em qual região brasileira está localizado o município
de Toledo?
A)
B)
C)
D)
E)

Nordeste.
Sul.
Centro-oeste.
Norte.
Sudeste.

QUESTÃO 14
QUESTÃO 10
Assinale a alternativa correta.
Para fazer a viagem de Santa Catarina a São Paulo,
o motorista Lorivaldo tinha R$ 6.000,00. Mas antes de
viajar ele teve que comprar 4 pneus, sendo que o custo de
cada um é de R$ 500,00. Quantos reais restaram para
este motorista viajar?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 5.000,00.
R$ 4.000,00.
R$ 3.000,00.
R$ 1.000,00.
R$ 4.500,00.

Assinale a alternativa correta.
Que lei federal estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal
e dá outras providências?
A)
B)
C)
D)
E)

Diretrizes e Bases da Indústria.
Cadastro de Contribuintes Bancários.
Lei da Agricultura.
Lei Complementar 101/2000
Diretrizes e Bases da Educação.
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QUESTÃO 15
Assinale a alternativa correta.
Que países construíram a Hidrelétrica de Itaipu?
A)
B)
C)
D)
E)

Brasil e Uruguai.
Brasil e Argentina.
Brasil e Paraguai.
Brasil, Paraguai e Uruguai.
Brasil, Paraguai e Argentina.

QUESTÃO 16
Assinale a alternativa correta.
Que presidente da República brasileira construiu
Brasília?
A)
B)
C)
D)
E)

Getúlio Vargas.
Janio Quadros.
Castelo Branco.
João Goulart.
Juscelino Kubistchek.

C) Ramilândia e Santa Helena.
D) Marechal Cândido Rondon e Cascavel.
E) Terra Roxa e Guaíra.
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QUESTÃO 20
Assinale a alternativa correta.
Que empresa localizada em Toledo, desde 1904, se
destaca como a maior indústria instalada no município?
A)
B)
C)
D)
E)

MARIPÁ.
COPACOL.
FRIMESA.
SADIA.
FAVILE.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 17
Assinale a alternativa correta.
Que festa é realizada em Toledo há mais de 30 anos,
e é um dos maiores eventos gastronômicos do estado do
Paraná?
A)
B)
C)
D)
E)

Festa Nacional do Porco no Rolete.
Festa do Frango Assado.
Festa do Leitão Russo.
Festa Nacional do Frango à Paraguaia.
Festa Nacional do Strognoff.

QUESTÃO 18
Assinale a alternativa correta.
O município de Toledo está situado em qual região
do Paraná?
A)
B)
C)
D)
E)

Sul.
Oeste.
Leste.
Nordeste.
Sudeste.

QUESTÃO 19
Assinale a alternativa correta.
Que municípios fazem limite com o município de
Toledo?
A) Mercedes e Rancho Alegre.
B) Nova Aurora e Céu Azul.

De acordo com as normas gerais de circulação e
conduta, 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. A
inobservância da última regra: verificar a existência de
combustível, é considerada:
A) Infração leve com penalidade de multa.
B) Infração média, com penalidade de multa e medida
administrativa de remoção do veículo.
C) Infração grave, com penalidade de multa.
D) Infração gravíssima, com penalidade de multa e
medida administrativa de remoção do veículo.
E) Infração super gravíssima, com penalidade de multa
e retenção da habilitação do condutor.

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa correta.
Sobre a sinalização de trânsito é CORRETO afirmar:
A) Sempre que necessário, será colocada ao longo da
via, sinalização prevista no Código de Trânsito
Brasileiro e em legislação complementar, destinada a
condutores e pedestres, sendo inteiramente
permitido à utilização de qualquer outra, desde que
não confunda os agentes de trânsito.
B) As ordens do agente de trânsito têm prevalência
sobre as normas de circulação e outros sinais.
C) Todo e qualquer sinal de trânsito tem prevalência
sobre as indicações do semáforo.
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D) As normas de trânsito têm prevalência sobre as
indicações dos sinais.
E) Serão aplicadas as sanções previstas no Código de
Trânsito Brasileiro por inobservância à sinalização,
mesmo quando esta for insuficiente ou incorreta.
QUESTÃO 23
Assinale a alternativa correta.
Sobre os veículos, é CORRETO afirmar:
A) Os veículos classificam-se quanto à tração, rotação,
espécie e passageiros.
B) As características dos veículos, suas especificações
básicas, configuração e condições essenciais para
registro, licenciamento e circulação serão
estabelecidas pela Polícia Militar.
C) Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem
prévia autorização da autoridade competente, fazer
ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações
de suas características.
D) O excesso de peso não configurará infração de
trânsito desde que o condutor esclareça que a
situação constitui uma exceção e que não tornará a
acontecer.
E) TARA é o peso do próprio veículo, sem necessidade
de acréscimo dos pesos da carroçaria e
equipamento, do combustível, das ferramentas e
acessórios, da roda sobressalente e etc.
QUESTÃO 24
Assinale a alternativa correta.
A respeito do Licenciamento dos veículos é
CORRETO afirmar:
A) Todo veículo deverá ser licenciado anualmente pelo
órgão executivo de trânsito, inclusive os de uso
bélico.
B) O veículo somente será considerado licenciado
estando quitados os débitos relativos a tributos,
encargos e multas de trânsito e ambientais,
vinculados ao veículo, independentemente da
responsabilidade pelas infrações cometidas.
C) Não é obrigatório o porte do Certificado de
Licenciamento Anual.
D) As carretas e os veículos de uso bélico podem
transitar pelas vias públicas sem necessidade de
licenciamento anual.
E) A falta de licenciamento não acarreta nenhum tipo de
infração ao condutor que trafega pelas vias públicas.
QUESTÃO 25
Assinale a alternativa correta.
Segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) os
candidatos à habilitação poderão habilitar-se nas
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categorias de A a E. Para tanto, é necessário o
cumprimento de algumas condições. Neste sentido é
CORRETO afirmar que:

A) O condutor habilitado na categoria B poderá conduzir
veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou
sem carro lateral.
B) Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá
estar habilitado no mínimo há um ano e meio na
categoria B e não ter cometido nenhuma infração
gravíssima durante os últimos meses.
C) A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao
condutor no término de um ano depois da permissão,
ainda que o mesmo tenha cometido apenas uma
infração de natureza grave.
D) Nem sempre é necessário portar a carteira de
habilitação original, pois a cópia autenticada em
cartório também possui validade plena.
E) 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
vinte e um anos.
QUESTÃO 26
Marque a alternativa CORRETA quanto à velocidade
máxima onde não existir sinalização regulamentadora na
vias urbanas:
A)
B)
C)
D)
E)

80 Km/h, nas vias arteriais.
40 Km/h nas vias locais.
50 Km/h nas vias coletoras.
60 Km/h nas vias locais.
30 Km/h nas vias locais.

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa correta.
O Capítulo XVI do CTB (Código de Trânsito
Brasileiro), no seu artigo 256, dispõe sobre as penalidades
aplicáveis às infrações nele previstas. É CORRETO
afirmar que são penalidades previstas no código:
A) Advertência, apreensão do veículo, prisão do condutor,
perdimento do veículo, cassação do licenciamento.
B) Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de
dirigir, apreensão do veículo, cassação da Carteira
Nacional de Habilitação, cassação da Permissão para
dirigir e freqüência obrigatória em curso de reciclagem.
C) Multa e medida administrativa.
D) Prisão por alcoolismo, multa, perda da carteira e
perdimento do veículo.
E) Recolhimento do veículo, retenção da habilitação,
perdimento do licenciamento.
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QUESTÃO 28
Assinale a alternativa correta.
Conforme disposição expressa do CTB (Código de
Trânsito Brasileiro), as penalidades serão impostas ao
condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao
transportador, salvo nos casos de descumprimento de
obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou
jurídicas expressamente mencionadas no próprio Código.
Neste sentido é CORRETO afirmar:
A) Ao condutor não caberá a responsabilidade pelas
infrações decorrentes de atos praticados na direção
do veículo.
B) O transportador não é o responsável pela infração
relativa ao transporte de carga com excesso de peso
nos eixos quando a carga proveniente de mais de um
embarcador ultrapassar o peso bruto total.
C) O embarcador não é o responsável pela infração
relativa ao transporte de carga com excesso de peso
nos eixos ou no peso bruto total quando
simultaneamente for o único remetente da carga e o
peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for
inferior àquele aferido.
D) O transportador e o embarcador são solidariamente
responsáveis pela infração relativa ao excesso de
peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal,
fatura ou manifesto for superior ao limite legal.
E) Ao proprietário nem sempre caberá a
responsabilidade pela infração referente à prévia
regularização e preenchimento das formalidades e
condições exigidas para o trânsito do veículo na via
terrestre, conservação e inalterabilidade de suas
características, componentes, agregados, habilitação
legal e compatível de seus condutores, quando esta
for exigida, e outras disposições que deva observar.
QUESTÃO 29
Assinale a alternativa correta.
O artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro
estabelece que é obrigatório o uso do cinto de segurança
pelo condutor e passageiros em todas as vias do território
nacional, salvo em situações regulamentadas pelo
CONTRAN. A inobservância desta regra acarreta infração:
A) Gravíssima, penalidade de multa e medida
administrativa de retenção do veículo.
B) Média e penalidade de multa.
C) Leve, penalidade de multa e medida administrativa
de retenção do veículo até colocação do cinto pelo
infrator.
D) Grave, penalidade de multa e medida administrativa
de retenção do veículo até colocação do cinto pelo
infrator.
E) Meio grave, penalidade de multa e medida
administrativa de retenção do veículo.
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QUESTÃO 30
Assinale a alternativa correta.
Direção defensiva, ou direção segura, é a melhor
maneira de dirigir e de se comportar no trânsito, porque
ajuda a preservar a vida, a saúde e o meio ambiente.
Neste sentido é CORRETO afirmar que a Direção
Defensiva:
A) Permite aos condutores usufruir de todas as
tecnologias dos veículos, ou seja, quanto maior e
melhor, mais defensiva será a direção.
B) É a forma de dirigir, que permite ao condutor
reconhecer antecipadamente as situações de perigo
e prever o que pode acontecer com ele, com seus
acompanhantes, com o seu veículo e com os outros
usuários da via.
C) É a forma de dirigir covarde.
D) Induz os condutores a serem solidários na medida
em que lhes impõe o dever de reduzir a velocidade
sempre, não deixando nenhuma margem de
conveniência ou de oportunidade, pois velocidade
alta é só para os adeptos da direção agressiva.
E) Não interfere na maneira do condutor dirigir o
veículo. Ela serve apenas para os fabricantes, que
devem manter os veículos com velocidade
compatível ao permitido pelo Código de Trânsito.
QUESTÃO 31
Assinale a alternativa correta.
Hoje em dia, muitas cidades sofrem com a falta de
espaço para criação de estacionamentos. É comum
encontrar condutores que reclamam dessa condição e
justificam o cometimento de infrações. De qualquer
maneira, o Código de Trânsito é categórico ao dispor que:
estacionar na pista de rolamento das estradas, das
rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de
acostamento é uma infração:
A) Gravíssima, com penalidade de multa e
administrativa de remoção do veículo.
B) Grave com penalidade de multa e
administrativa de remoção do veículo.
C) Média com penalidade de multa e
administrativa de remoção do veículo.
D) Leve e com penalidade de multa.
E) Super Grave com penalidade de multa e
administrativa de remoção do veículo.

medida
medida
medida

medida
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa CORRETA:
A) Considera-se trânsito a utilização das vias por
pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos,
conduzidos ou não, para fins de circulação, parada,
estacionamento e operação de carga ou descarga.
B) A circulação far-se-á pelo lado direito da via, não
admitindo-se nenhuma exceção, nem mesmo
sinalizada.
C) Os veículos de socorro de incêndio, salvamento e
polícia, gozam de prioridade de passagem, exceto
com relação aos sinaleiros, pois a segurança do fluxo
do trânsito prevalece sobre tudo.
D) A ultrapassagem de outro veículo em movimento
deverá ser feita pela direita, obedecida à sinalização
regulamentar, e as demais regras do CTB, exceto
quando o veículo a ser ultrapassado estiver
sinalizando o propósito de entrar à direita.
E) Os veículos de menor porte serão sempre
responsáveis pela segurança dos maiores, os não
motorizados pelos motorizados e, juntos, pela
incolumidade dos pedestres.

QUESTÃO 33
Assinale a alternativa correta.
O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina,
desde que em toque breve, nas seguintes situações:
A) Para fazer as advertências necessárias a fim de
evitar acidentes e fora das áreas urbanas, quando for
conveniente advertir a um condutor que se tem o
propósito de ultrapassá-lo.
B) Somente ao aproximar-se de qualquer tipo de
cruzamento.
C) Quando a regulamentação da via assim o determinar.
D) Em imobilizações ou situações de emergência.
E) Para indicar com antecedência a manobra
pretendida.
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Assinale a alternativa correta.
A cada infração cometida, são computados os
seguintes números de pontos:
A) gravíssima - sete pontos; grave - cinco pontos; média
- quatro pontos; leve - três pontos.
B) gravíssima- cinco pontos; grave – quatro pontos;
média – três pontos; leve – um ponto.
C) gravíssima – sete pontos; grave – cinco pontos;
média – três pontos; leve – um ponto.
D) gravíssima – sete pontos; grave -quatro pontos;
média – três pontos; leve – três pontos.
E) gravíssima – quatro pontos; grave três pontos; média
– quatro pontos; leve – dois pontos.

QUESTÃO 36
Assinale a alternativa correta.
O uso das luzes em veículo obedecerá às seguintes
determinações:
A) O condutor não deverá manter acesas as luzes de
posição do veículo quando sob chuva forte, neblina
ou cerração.
B) As luzes deverão ser ligadas somente quando o
condutor achar conveniente, não importando se
durante o dia ou à noite.
C) Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz
alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao seguilo.
D) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e
por curto período de tempo deverá ser utilizada para
comunicar os demais condutores sobre a existência
de fiscalização policial.
E) Em circulação, mesmo durante a noite o condutor
deverá manter acesa a luz de placa somente se
julgar conveniente.

QUESTÃO 37
QUESTÃO 34
Assinale a alternativa correta.
A infração e a penalidade por avançar o sinal
vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória é:
A)
B)
C)
D)
E)

Gravíssima e com multa.
Grave e com multa.
Gravíssima, com multa e apreensão do veículo.
Média.
Gravíssima, com multa, apreensão do veículo e
suspensão do direito de dirigir.

Assinale a alternativa correta.
A operação de carga ou descarga será
regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição
sobre a via e é considerada:
A)
B)
C)
D)
E)

Infração grave.
Parada repentina.
Estacionamento.
Falta administrativa.
Desrespeito aos demais usuários da via.
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QUESTÃO 38
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:
A) Estar habilitado no mínimo há três anos na categoria
B.
B) Ter cometido apenas duas infrações gravíssimas nos
últimos doze meses.
C) Estar habilitado no mínimo há dois anos na categoria
C quando pretender habilitar-se na categoria D.
D) Estar habilitado no mínimo há um ano na categoria
C, quando pretender habilitar-se na categoria E.
E) Enviar uma carta ao DETRAN e solicitar a mudança
da categoria C para E, pagando uma simples taxa de
modificação de categoria.

QUESTÃO 39
Assinale a alternativa correta.
A penalidade de SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR será aplicada nos casos previstos no CTB
(Código de Trânsito Brasileiro), pelo prazo mínimo de um
mês até o máximo de um ano e, no caso de reincidência
no período de doze meses, pelo prazo mínimo de seis
meses até o máximo de dois anos, segundo critérios
estabelecidos no próprio Código. Além dos casos previstos
nos artigos do CTB e excetuados às hipóteses de
cassação, a suspensão do direito de dirigir será aplicada
sempre que o infrator atingir a contagem de:
A)
B)
C)
D)
E)

21 pontos.
25 pontos.
19 pontos.
30 pontos.
20 pontos.

QUESTÃO 40
Assinale a alternativa correta.
O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e
nos acostamentos, só poderá ocorrer:
A) Quando não existir asfalto regular.
B) Para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas
especiais de estacionamento.
C) Em momentos de extrema necessidade, tais como
promoção de corrida, rachas e outros eventos
esportivos do gênero.
D) Sempre que o condutor achar necessário.
E) Para garantia da segurança dos demais condutores e
pedestres.
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