PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI, MS – EDITAL Nº 01/2019 – CONCURSO PÚBLICO.
PROVA OBJETIVA.
CARGO: MOTORISTA II.
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia,
desde que informe no ato da inscrição) ou portando aparelhos eletrônicos, qualquer tipo de relógio, chaves,
acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá
acomodá-lo(s) embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s)
eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, o candidato
deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio,
sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.
4. Confira se sua prova tem 40 questões, cada qual 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu está
correto.
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e
ASSINE o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo,
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro
de impressão.
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de
provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita
depois de iniciada a prova.
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
10. A prova será realizada com duração máxima de 3h (três horas), incluído o tempo para leitura das instruções,
realização da Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno
de prova.
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
13. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o concurso.
BOA PROVA!

1

LÍNGUA PORTUGUESA.
Leia atentamente o poema “O apanhador de desperdícios”, de Manoel de Barros, e responda às próximas
cinco questões.
Uso a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras
fatigadas de informar.
Dou mais respeito
às que vivem de barriga no chão
tipo água pedra sapo.
Entendo bem o sotaque das águas
Dou respeito às coisas desimportantes
e aos seres desimportantes.
Prezo insetos mais que aviões.
Prezo a velocidade
das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim um atraso de nascença.
Eu fui aparelhado
para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo.
Sou um apanhador de desperdícios:
Amo os restos
como as boas moscas.
Queria que a minha voz tivesse um formato
de canto.
Porque eu não sou da informática:
eu sou da invencionática.
Só uso a palavra para compor meus silêncios.
01. No poema, na frase “Entendo bem o sotaque das águas”, o termo grifado tem o significado de:
a) Chão.
b) Passarinhos.
c) Fala.
d) Tartaruga.
02. Veja no texto as palavras “barriga”, “coisas” e “maior”. Quanto à divisão silábica, elas estão corretas
em:
a) Bar - ri - ga / coi - sas / mai - or.
b) Bar - ri - ga / co - i - sas / ma - i - or.
c) Ba - rri - ga / coi - sas / ma - i - or.
d) Ba - rri - ga / co - i - sas / mai - or.
03. Ainda no texto, as palavras “aviões”, “passarinhos” e “informática” são respectivamente:
a) Paroxítona, paroxítona, proparoxítona.
b) Oxítona, proparoxítona, proparoxítona.
c) Paroxítona, oxítona, paroxítona.
d) Oxítona, paroxítona, proparoxítona.
04. No poema, quanto a encontros vocálicos, as palavras “respeito”, “aviões” e “águas” são
respectivamente:
a) Ditongo / hiato / hiato.
b) Ditongo / hiato / ditongo.
c) Hiato / hiato / ditongo.
d) Ditongo / ditongo / hiato.
05. No texto, na frase “Dou mais respeito”, as palavras grifadas têm a função de:
a) Verbo, advérbio, substantivo.
b) Verbo, conjunção, substantivo.
c) Advérbio, verbo, adjetivo.
d) Verbo, numeral, pronome.
06. De acordo com o número de sílabas que contêm, as palavras se classificam em monossílabas,
dissílabas, trissílabas e polissílabas. Em quem, deixou, cortamos, belíssimo, temos respectivamente:
a) Monossílaba, trissílaba, trissílaba, polissílaba.
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b) Dissílaba, dissílaba, trissílaba, trissílaba.
c) Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba.
d) Monossílaba, trissílaba, polissílaba, polissílaba.
07. Na oração “Um homem precavido vale por dois”, o termo grifado tem como antônimo:
a) Otimista.
b) Triste.
c) Alegre.
d) Desprevenido.
08. Assinale a alternativa onde temos uma frase exclamativa.
a) O documento foi enviado ontem.
b) Que sorvete gostoso!
c) Vá por ali.
d) Aceita um café?
09. Marque a alternativa onde temos um numeral cardinal.
a) Há dez vagas para setenta candidatos.
b) Margarete alugou apartamento no segundo andar do prédio.
c) O jogador ganhou o triplo do valor da aposta.
d) Lucas tomou meio litro de refrigerante.
10. Quanto a fonemas e letras, assinale a alternativa incorreta.
a) Tóxico: 7 fonemas e 6 letras.
b) Hoje: 3 fonemas e 4 letras.
c) Chute: 5 fonemas e 5 letras.
d) Máximo: 6 fonemas e 6 letras.
MATEMÁTICA.
11. Sabemos que é possível operar também com números romanos. Dessa forma, se tivéssemos que
multiplicar CXLVI por XLVII teríamos como solução correta:
a) ���
𝑉𝑉𝑉𝑉 DCCCXLII
b) ���
𝑉𝑉𝑉𝑉 LDDDXLII
c) ���
𝑉𝑉𝑉𝑉 DCCCLXII
d) ���
𝑉𝑉𝑉𝑉 CLLLDCII

12. Ao estudarmos equações do segundo grau, que são aquelas escritas na forma 𝒂𝒂𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒃𝒃 + 𝒄𝒄 = 𝟎𝟎, com
𝒂𝒂 ≠ 𝟎𝟎, observamos que cada coeficiente da expressão tem seu(s) significado(s). De acordo com a
afirmação anterior, podemos dizer que se tratarmos exclusivamente do coeficiente que acompanha
𝒙𝒙𝟐𝟐 (𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒂𝒂) dessa expressão, podemos afirmar corretamente que:
a) Se ele for maior que 0, a parábola expressa no gráfico será de concavidade para baixo.
b) Se ele for menor que 0, a parábola expressa no gráfico será de concavidade para cima.
c) Quanto maior o seu valor, mais aberta será a parábola expressa no gráfico, ou seja, tenderá a uma reta paralela
ao eixo x.
d) Quanto mais próximo de zero, tenderá a uma reta paralela ao eixo das abscissas.

13. Observando as abreviações MMC e MDC, temos, respectivamente, uma sendo o Mínimo Múltiplo
Comum enquanto a outra o Máximo Divisor Comum. Tomando os três números seguintes (8, 15, 22), o
valor de seu MMC acrescido de seu MDC será:
a) 1320
b) 1321
c) 1230
d) 1231
14. Sabemos que podemos operar com porcentagem ao tratarmos de volume. Dessa forma, tomemos uma
caixa cúbica nas respectivas medidas: comprimento, 2 metros; largura, 1,3 metros; e altura, 0,8 metros.
Sabendo que ela está totalmente cheia, se tiramos 15% de sua água, quantos litros tiraríamos?
a) 0,312 litros.
b) 3,12 litros.
c) 31,2 litros.
d) 312 litros.
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15. PROMOÇÃO: VALOR À VISTA SOMENTE R$ 630,00 OU UMA ENTRADA DE R$350,00 E SÓ MAIS UMA
PARCELA DE R$350,00 PARA DAQUI 30 DIAS (um mês). De acordo com as informações da promoção, a
taxa de juros mensal cobrada pela loja é:
a) 25%
b) 15%
c) 12%
d) 11%
CONHECIMENTOS GERAIS.
16. Analise as imagens:
Imagem 1

Imagem 2

Imagem 3

Imagem 4

A bandeira de Juti encontra-se na imagem
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
17. Analise os mapas:
MAPA 1

MAPA 2
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MAPA 3

MAPA 4

Fonte: Wikipédia, acesso em 28/02/2019
Juti está destacado no mapa
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
18. O(A) prefeito(a) atual da cidade de Juti é
a) Gilson Marcos da Cruz.
b) Vando Adão Claudino.
c) Elizângela Martins Biazotti dos Santos.
d) Roseli Gonçalves dos Santos.
19. Assinale a alternativa que preenche as lacunas de modo correto, de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Juti – MS.
“Art. 1º - O Município de Juti, unidade do território __________________________, é pessoa jurídica de
direito público _____________, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, nos termos da
Constituição Federal, da Constituição do Estado e por esta Lei ____________.”
a) de nacionalidade brasileira – privado – Orgânica
b) do Estado de Mato Grosso – externo – Municipal
c) do Estado de Mato Grosso do Sul – interno – Orgânica
d) do Centro-Oeste – interno – Municipal
20. Segundo a Lei Municipal nº 008/90 - Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Juti – MS, art. 1º, o
Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais é o:
a) Celetista.
b) Estatutário.
c) De contrato.
d) De concurso.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
21. Assinale os itens seguintes como verdadeiro ou falso, com base nos conceitos e definições do Código
Brasileiro de Trânsito, e marque a alternativa correta:
( ) RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores.
( ) RENACH - Registro Nacional de Condutores Habilitados.
( ) RODOVIA - via rural não pavimentada.
( ) REFÚGIO - parte da via, devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a
travessia da mesma.
a) F – V – V – V.
b) F – V – F – F.
c) V – V – F – V.
d) F – F – V – V.
22. De acordo com o art. 67-C do Código de Trânsito Brasileiro, é vedado ao motorista profissional dirigir
por mais de _____________ e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros
ou de transporte rodoviário de cargas.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima.
a) 5 (cinco) horas
b) 10 (dez) horas
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c) 2 (duas) horas
d) 15 (quinze) horas
23. Com base no Conjunto de Sinais de Regulamentação, qual o significado da seguinte placa?

a) Circulação exclusiva de ônibus.
b) Proibido trânsito de ônibus.
c) Proibido trânsito de caminhões.
d) Ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenham-se à direita.
24. Art. 68 do CTB: É assegurada ao pedestre 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.
Acerca dos direitos e deveres dos pedestres e condutores de veículos não motorizados, analise os itens a
seguir:
15- Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto
passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento.
5- O ciclista desmontado empurrando a bicicleta não se equipara ao pedestre em direitos e deveres.
10- Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com
circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para circulação de pedestres.
2- Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a
circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos
da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela
sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.
A soma exata dos itens corretos é
a) 5.
b) 27.
c) 12.
d) 20.
25. O Código de Trânsito Brasileiro classifica os veículos, quanto à tração, espécie e categoria.
Das alternativas seguintes, assinale a correta referente à classificação de um veículo elétrico e particular
respectivamente.
a) Em espécie e categoria.
b) Em categoria e espécie.
c) Em tração e categoria.
d) Em tração e espécie.
26. Qual dos equipamentos seguintes não é obrigatório, com base no CTB?
a) Air bag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro.
b) Cinto de segurança.
c) Triângulo de segurança.
d) Farol de neblina.
27. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, qual é a definição de CAMINHÃO TRATOR?
a) Veículo de propulsão elétrica que se move sobre trilhos.
b) Veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro.
c) Veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento.
d) Veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até três mil e quinhentos quilogramas.
28. Art. 61 do CTB. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização,
obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Nas rodovias de pista dupla que não
existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:
a) 120 km/h (cento e vinte quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas; e 100 km/h (cem
quilômetros por hora) para os demais veículos.
b) 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas; e 90 km/h (noventa
quilômetros por hora) para os demais veículos.
c) 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas; e 90 km/h (noventa
quilômetros por hora) para os demais veículos.
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d) 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas; e 80 km/h (oitenta
quilômetros por hora) para os demais veículos.
29. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a
realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e
horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação.
De acordo com o art. 89 do CTB, a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:
a) I - as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito; II - as indicações do semáforo sobre os demais
sinais; III - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais.
b) I - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais; II - as indicações dos sinais
sobre as demais normas de trânsito; III - as indicações do semáforo sobre os demais sinais.
c) I - as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito; II - as ordens do agente de trânsito sobre as
normas de circulação e outros sinais; III - as indicações do semáforo sobre os demais sinais.
d) I - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais; II - as indicações do semáforo
sobre os demais sinais; III - as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.
30. Com base nas especificações do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), uma placa de sinalização
na cor amarela significa uma placa de:
a) Advertência.
b) Regulamentação.
c) Informação.
d) Indicação.
31. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão
ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou
residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão.
Com base no CTB, art. 140, assinale a alternativa que descreve um requisito obrigatório para que o
condutor possa realizar o exame para obtenção da habilitação.
a) Ter ensino médio completo.
b) Saber ler e escrever.
c) Possuir renda de um salário mínimo.
d) Possuir ao menos um veículo em seu nome.
32. O transporte de acidentados é um determinante da boa prestação de primeiros socorros. Um
transporte mal feito, sem técnica, sem conhecimentos pode provocar danos muitas vezes irreversíveis à
integridade física do acidentado. Existem várias maneiras de se transportar um acidentado. Cada maneira
é compatível com o tipo de situação em que o acidentado se encontra e as circunstâncias gerais do
acidente.
Com base em noções de primeiros socorros, assinale a alternativa que descreve um transporte de colo.
a) Passa-se o braço do acidentado por trás da sua nuca, segurando-a com um de seus braços, passando seu
outro braço por trás das costas do acidentado, em diagonal.
b) Primeiro coloca-se o acidentado em decúbito ventral. Em seguida, ajoelha-se com um só joelho e, com as mãos
passando sob as axilas do acidentado, o levanta, ficando agora de pé, de frente para ele. A pessoa que está
prestando os primeiros socorros coloca uma de suas mãos na cintura do acidentado e com a outra toma o punho,
colocando o braço dela em torno de seu pescoço. Abaixa-se, então, para frente, deixando que o corpo do
acidentado caia sobre os seus ombros. A mão que segurava a cintura do acidentado passa agora por entre as
coxas, na altura da dobra do joelho, e segura um dos punhos do acidentado, ficando com a outra mão livre.
c) Uma pessoa sozinha pode levantar e transportar um acidentado, colocando um braço debaixo dos joelhos do
acidentado e o outro, bem firme, em torno de suas costas, inclinando o corpo um pouco para trás. O acidentado
consciente pode melhor se fixar, passando um de seus braços pelo pescoço da pessoa que o está socorrendo.
Caso se encontre inconsciente, ficará com a cabeça estendida para trás, o que é muito bom, pois melhora
bastante a sua ventilação.
d) Uma pessoa sozinha põe os braços sobre os ombros da pessoa que está socorrendo por trás, ficando suas
axilas sobre os ombros deste. A pessoa que está socorrendo busca os braços do acidentado e segura-os,
carregando o acidentado arqueado, como se ela fosse um grande saco em suas costas.
33. Assinale a alternativa correta sobre multas e penalidades, de acordo com Código Brasileiro de
Trânsito.
a) Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, não serão aplicadas cumulativamente, as
respectivas penalidades.
b) As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas
por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, sem processo administrativo, não cabendo ao
infrator direito de defesa.
c) Decorridos quatro anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua
reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN.
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d) Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de
ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos últimos doze meses, quando a
autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa.
34. Segundo o CTB, art. 261, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes
casos: I - sempre que o infrator atingir a contagem de ______________ pontos, no período de ___________
meses.
Assinale a alternativa que preenche os espaços em branco corretamente.
a) 20 (vinte); 12 (doze).
b) 19 (dezenove); 15 (quinze).
c) 21 (vinte e um); 12 (doze).
d) 22 (vinte e dois); 10 (dez).
35. Qual das infrações seguintes gera uma penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir?
a) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança.
b) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança.
c) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos.
d) Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos.
36. Sobre o art. 293 do CTB, é correto afirmar: a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a
permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de:
a) Três meses a sete anos.
b) Seis meses a quatro anos.
c) Dois meses a cinco anos.
d) Doze meses a dez anos.
37. Sabemos que é extremamente proibido dirigir sobre efeito de álcool ou drogas, pois além de colocar a
vida do condutor em risco, coloca também a vida de demais condutores e pedestres que possam estar em
seu trajeto. Segundo o art. 305 do Código Brasileiro de Trânsito, conduzir veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que
determine dependência gera uma pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
As condutas previstas no artigo serão constatadas por:
a) Concentração igual ou superior a 25 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,9
miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN,
alteração da capacidade psicomotora.
b) Apenas concentração igual ou superior a 7 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,4
miligrama de álcool por litro de ar alveolar.
c) Apenas concentração igual ou superior a 3 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,25
miligrama de álcool por litro de ar alveolar.
d) Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3
miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN,
alteração da capacidade psicomotora.
38. De acordo com o ANEXO I do Código Brasileiro de Trânsito, qual é o significado de BORDO DE PISTA?
a) Parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada
ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros
fins.
b) Margem da pista, podendo ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte da via
destinada à circulação de veículos.
c) Deslocamento em fila na via de veículos automotores em sinal de regozijo, de reivindicação, de protesto cívico
ou de uma classe.
d) Parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de
emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim.
39. Qual das placas seguintes significa uma sinalização de advertência de VIA LATERAL À ESQUERDA?
a)
b)
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c)

d)

40. Referente à habilitação, o art. 143 descreve: Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de “A”
a “E”, obedecida à seguinte gradação: I - Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas ou três
rodas, com ou sem carro lateral; II - Categoria B - condutor de veículo motorizado, não abrangido pela
categoria A, cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não
exceda a oito lugares, excluído o do motorista.
Qual das alternativas refere-se à categoria “C”?
a) Condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares,
excluído o do motorista.
b) Condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a cinco mil e
quinhentos quilogramas.
c) Condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a dez lugares,
excluído o do motorista.
d) Condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e
quinhentos quilogramas.
RASCUNHO.
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