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MOTORISTA I e III / OPERADOR DE MÁQUINA

31. (CONCURSO JARDIM/2022) Compete aos órgãos
e entidades executivos de trânsito dos Municípios,
no âmbito de sua circunscrição EXCETO:

A) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de
trânsito, no âmbito de suas atribuições.

B) Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os
dispositivos e os equipamentos de controle viário.

C) Conceder autorização para conduzir veículos de pro-
pulsão humana e de tração animal.

D) Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de si-
nalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito.

E) Implantar, manter e operar sistema de estacionamento
rotativo pago nas vias.

32. (CONCURSO JARDIM/2022) Todo condutor, ao
perceber que outro que o segue tem o propósito de
ultrapassá-lo, deverá:

A) Se estiver na faixa da esquerda, acelerar a marcha.

B) Permanecer na faixa e acelerar a marcha, se a veloci-
dade da via permitir.

C) Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-
se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha.

D) Se estiver circulando pela faixa da direita, deslocar-se
para a faixa da esquerda, sem acelerar a marcha

E) Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-
se para a faixa da direita, e acelerar a marcha.

33. (CONCURSO JARDIM/2022) Todo condutor ao
passar ou ultrapassar ciclista, deverá guardar dis-
tância lateral de segurança de:

A) Dois metros.

B) Dois metros e cinquenta centímetros.

C) Cinquenta centímetros.

D) Um metro e cinquenta centímetros.

E) Um metro e dez centímetros.

34. (CONCURSO JARDIM/2022) Comete infração de
trânsito, o motorista que parar o veículo:

I. Em marcas de canalização.

II. Em área de cruzamento de vias.

III. Com mais de 50 cm afastado do meio-fio.

IV. Em desacordo com as posições estabelecidas no CTB.

Analisando as proposições acima, se concluí que:

A) Apenas I e II estão corretas.

B) Apenas I e III estão corretas.

C) Apenas II e III estão corretas.

D) Apenas II está correta.

E) I, II, III e IV estão corretas.

35. (CONCURSO JARDIM/2022) Em relação à classi-
ficação de veículos, marque a opção correta:

A) Quanto à categoria, veículos podem ser de passageiros,
de competição e de coleção.

B) Quanto à tração, veículos podem ser de tração, de
carga, misto e especial.

C) Quanto a categoria, veículos podem ser, automotor,
elétrico, de propulsão humana, de tração animal, re-
boque ou semi-reboque.

D) Quanto à tração, veículos podem ser automotores, elé-
tricos, de propulsão humana, de tração animal, reboque
ou semirreboque.

E) Quanto a espécie, veículos podem ser, oficial, de re-
presentações diplomáticas de repartições consulares
de carreira ou organismos internacionais acreditados
junto ao Governo brasileiro.

36. (CONCURSO JARDIM/2022) Dos itens abaixo,
qual não corresponde a uma medida administrativa
adotada pela autoridade de trânsito ou seus agen-
tes:

A) Remoção do veículo.

B) Transbordo do excesso de carga.

C) Retenção do veículo.

D) Recolhimento do cerificado de registro.
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E) Advertência por escrito.

37. (CONCURSO JARDIM/2022) Constitui infração
de trânsito de natureza gravíssima:

A) Estacionar na pista de rolamento das estradas, das ro-
dovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas
de acostamento

B) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de aci-
dente de trânsito quando solicitado pela autoridade e
seus agentes.

C) Dirigir sem usar o cinto de segurança.

D) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de com-
bustível.

E) Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou
sem sinalização ou dispositivos auxiliares.

38. (CONCURSO JARDIM/2022) Sobre a ordem de
prevalência da sinalização de trânsito, assinale a al-
ternativa correta:

A) As normas de trânsito sobre as indicações dos sinais.

B) Os demais sinais sobre as indicações do semáforo.

C) As normas de circulação e outros sinais sobre as ordens
do agente de trânsito.

D) As demais normas de trânsito sobre as indicações dos
sinais.

E) As indicações dos sinais sobre as demais normas de
trânsito.

39. (CONCURSO JARDIM/2022) De acordo com o art.
181 do CTB - Estacionar veículo com peso bruto to-
tal superior a três mil e quinhentos quilogramas em
aclive ou declive, e não estando devidamente freado
e sem calço de segurança, um condutor terá como
medida administrativa a remoção do veículo e tam-
bém incorrerá em uma infração de natureza:

A) Gravíssima (três vezes)

B) Gravíssima

C) Grave

D) Média

E) Leve

40. (CONCURSO JARDIM/2022) Os sinais de trânsito
classificam-se em: verticais, horizontais e mais:

A) Dispositivos de sinalização, gestos do agente de trân-
sito e do condutor.

B) Dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sono-
ros, gestos do agente de trânsito e do condutor.

C) Dispositivos indicativos, sonoros, gestos do agente de
trânsito e do condutor.

D) Dispositivos indicativos, sonoros, semáforos e gestos
do agente de trânsito e do condutor.

E) Dispositivos luminosos, sonoros, gestos do agente de
trânsito e do condutor.
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