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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ – PMG 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

EDITAL 001/2012 – SEDESC 
 
 
 
 

Cód. 01 – Auxiliar de Cuidador Social 
 
 
 
 
 

O Pastor e o Leão 
 
Certo dia, ao contar suas ovelhas, um pastor chegou à conclusão que algumas estavam faltando. Muito bravo, aos gritos, 
cheio de presunção e arrogância, disse que gostaria de pegar o responsável por aquilo e puni-lo, com suas próprias mãos, 
da forma merecida.  
Suspeitava de um lobo que vira afastar-se em direção a uma região rochosa entre as colinas, onde existiam cavernas 
infestadas deles.  
Mas, antes de ir até lá, fez uma promessa aos deuses, dizendo que lhes daria em sacrifício, a mais gorda e bela das suas 
ovelhas, se estes lhes ajudassem a encontrar o ladrão. 
Após procurar em vão, sem encontrar, nenhum lobo, quando passava diante de uma grande caverna ao pé da montanha, um 
enorme leão, saindo de dentro, põe-se à sua frente, carregando na boca uma de suas ovelhas. Cheio de pavor o pastor cai 
de joelhos e suplica aos deuses: 
"Piedade, bondosos deuses, os homens não sabem o que falam! Para encontrar o ladrão ofereci em sacrifício a mais gorda 
das minhas ovelhas. Agora, prometo-lhe o maior e mais belo touro, desde que faça com que o ladrão vá embora para longe 
de mim!"  
  
Moral da História:  
Se os benefícios de uma coisa não nos são garantidos, devemos pensar duas vezes antes de desejá-la. 
 

Disponível em: http://sitededicas.ne10.uol.com.br 
 
 
 
1. Leia as afirmativas abaixo sobre o texto.  
 

 Um pastor, ao contar suas ovelhas, constatou que faltavam algumas em seu rebanho. 
 Ao dar conta do sumiço de suas ovelhas o pastor ficou muito bravo e decidiu que puniria com suas próprias mãos e 

de forma merecida quem estava por trás desse fato. 
 O pastor, de antemão, sabia quem era o culpado pelo sumiço de suas ovelhas.  
 O pastor decidiu procurar o ladrão de suas ovelhas, nas cavernas que ficavam em uma região rochosa entre as 

colinas. 
 Para receber ajuda fez uma promessa aos deuses: em sacrifício, daria-lhes a sua melhor ovelha.  
 Depois de muita procura, não encontrou o lobo, mas deparou-se com um enorme leão com uma de suas ovelhas na 

boca. 
 Com muito medo, o pastor novamente ajoelhou-se e suplicou aos deuses, prometendo o maior e mais belo touro ao 

invés da ovelha, se fizessem com que aquele enorme leão desaparecesse da sua frente.  
 Ao exclamar: "... os homens não sabem o que falam!", o pastor quis dizer que, quando encontramos aquilo que 

procuramos, logo acaba nosso interesse inicial. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas seis afirmativas estão corretas. 
B) Apenas quatro afirmativas estão corretas. 
C) Apenas sete afirmativas estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
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2. O pronome grifado no trecho retirado do texto refere-se ao: 
 

      “... disse que gostaria de pegar o responsável por aquilo e puni-lo, com suas próprias mãos,...”                                                                                                           
 

A) lobo. 
B) leão. 
C) pastor. 
D) responsável. 
 

3. Assinale a alternativa em que as palavras não são acentuadas pela mesma regra. 
 

A) até – após. 
B) lá - pé. 
C) arrogância - sacrifício. 
D) responsável – desejá-la. 

 
4. Considerando os sinônimos das palavras do texto, relacione a segunda coluna com a primeira. 
 

1 - presunção  (  ) insolência. 
2 - arrogância  (  ) muito grande. 
3 - infestadas  (  ) suposição. 
4 - enorme   (  ) em grande quantidade. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) 2 – 4 – 1 – 3. 
B) 1 – 2 – 3 – 4. 
C) 3 – 2 – 1 – 4. 
D) 4 – 3 – 2 – 1. 

 
5. Um redator digitou as orações abaixo e separou as sílabas ao final da linha como segue: 
 

I - “...disse que gostaria de pegar o respo- 
nsável por aquilo ...” 

II - “...uma promes- 
sa aos deuses,,...” 

III - “Cheio de pavor o pastor cai de joel- 
hos e suplica aos deuses:...” 

    
As orações com separação de sílabas incorreta no final da linha são as: 
 
A) II e III, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I, II e III. 

  
6. No último parágrafo da fábula, aparecem aspas para indicar: 
 

A) Assinalar transcrições. 
B) Pôr palavras em evidência. 
C) A súplica do pastor. 
D) Assinalar palavras estrangeiras. 

 
7. O plural de a proteção social é: 
 

A) as proteções sociales.  
B) as proteçãos sociais. 
C) as proteções sociais.  
D) as proteçãos socials. 

 
8. O auxiliar de cuidador social dá assistência às crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. 

 
O verbo dar indica uma ação no presente. Se a ação acontecer no futuro teremos: 

 
A) O auxiliar de cuidador social dera assistência às crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. 
B) O auxiliar de cuidador social dava assistência às crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. 
C) O auxiliar de cuidador social dará assistência às crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. 
D) O auxiliar de cuidador social deu assistência às crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. 
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9. Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal/nominal incorreta. 
 

A) A verdade é que observaram certos pormenores pouco convincentes.  
B) É importante que se busquem outras soluções para o problema. 
C) Pouco me importam as desculpas que ele chegar a dar. 
D) Jamais existiu tais pretensões por parte daquele funcionário.  

 
10. Complete as frases abaixo com, há / à / a. 
       

I - Diversos fatores contribuíram para ___ mudança nas formas de apoio ___ população idosa. 
II - ___ tarefa de cuidar, historicamente, é atribuída ___ mulher. 
III - ___ uma grande preocupação com relação ___ qualidade do trabalho desenvolvido pelo cuidador. 
 
A) I. a / à – II. A / à – III. Há / à. 
B) I. à / a – II. À / a – III. A  / a. 
C) I. a / à – II. Há / à – III. A / à. 
D) I. à / a – II. Há / a – III. Há / a. 

 
11. Uma instituição de assistência social atende crianças, adolescentes, famílias, idosos e pessoas portadoras de 

deficiência. Se 3/5 dos atendidos são crianças e adolescentes e os demais representam 106 atendimentos, o programa 
de proteção social abrange: 
 
A) 255 casos. 
B) 265 casos. 
C) 176 casos. 
D) 166 casos. 

 
12. A razão entre o atendimento de jovens e idosos nos programas de proteção social é de 8 para 3, respectivamente. Se a 

instituição trabalha com 165 pessoas nessas faixas de idade, o atendimento de jovens supera o de idosos em: 
 
A) 75 casos. 
B) 55 casos. 
C) 65 casos. 
D) 73 casos. 

 
13. Um auxiliar de cuidador aplicou R$ 2600,00 por 6 meses, a juros simples. Ao final desse período resgatou o montante de 

R$ 2795,00. A taxa mensal dessa aplicação foi de: 
 
A) 1,15%. 
B) 1,25%. 
C) 1,20%. 
D) 1,35%. 

 
14. Dos 168 jovens atendidos por uma instituição sócio-educativa 106 deles assistem a aulas de informática e 75 deles 

aulas de trabalhos manuais. Frequentam essas duas modalidade de atividade: 
 
A) 12 jovens. 
B) 23 jovens. 
C) 13 jovens. 
D) 22 jovens. 

 
15. Num dia de recreação numa instituição assistencial foi programada uma corrida de 500m com 6 barreiras. A primeira 

barreira foi colocada a 25,6m do início da pista e a última a 24,4m do final da pista. Entre uma barreira e outra a 
distância é igual e corresponde a: 
 
A) 75m. 
B) 85m. 
C) 90m. 
D) 92,5m. 

 
16. Num concurso de auxiliar de cuidador estavam inscritos 600 candidatos. 5% deles não compareceram para fazer a 

prova. Dos que fizeram a prova 30% foram reprovados. Foram aprovados ______ candidatos. 
 
A) 398 
B) 388 
C) 389 
D) 399 
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17. Em um dia de trabalho um auxiliar de cuidador trabalhou, sem interrupção, das 7 horas e 45 minutos às 13 horas. Se 
sua jornada diária é de 8 horas, após voltar do almoço deverá trabalhar mais: 
 
A) 2 horas e 35 minutos. 
B) 2 horas e 25 minutos. 
C) 3 horas e 5 minutos. 
D) 2 horas e 45 minutos. 

 
18. Calcule quanto eu tenho na carteira sabendo que eu e mais dois colegas temos juntos R$ 379,50. Josué tem R$ 78,00 a 

mais que eu e Luiz, R$ 37,50 a menos que eu. Eu possuo: 
 
A) R$ 113,00. 
B) R$ 103,00. 
C) R$ 123,00. 
D) R$ 93,00. 

 
19. Uma sala da instituição mede 8m por 9,50m. Ela vai ser destinada a uma sala de aula. Calcule quantas carteiras, no 

máximo, essa sala comporta sabendo que de sua área: 12 m² foram destinados à mesa do professor e área para sua 
movimentação e 1,6 m² foram destinados para cada carteira. 
 
A) 42 carteiras. 
B) 45 carteiras. 
C) 38 carteiras. 
D) 40 carteiras. 

 
20. Uma instituição sócio-educativa recebeu em 3 dias pedido de atendimento para 21 jovens. Ela pretende trabalhar com 

196 pessoas nessa faixa de idade. Se essa média de pedidos se mantiver constante em _____ dias ela atingirá a meta 
pretendida. 
 
A) 26 
B) 28 
C) 25 
D) 29 

 
21. Assinale a alternativa que completa a frase, abaixo, corretamente. 

 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada em ________, é  composta por _____ artigos e 
estabelece que todas as pessoas nascem livres e iguais em ________________,  tendo direito à  vida,  à liberdade e à 
segurança social entre outros direitos. 
     
A) 1958 – 10 – dignidade 
B) 1938 – 20 – perfectibilidade 
C) 1948 – 45 – perfectibilidade 
D)  1948 – 30 – dignidade 

 
22. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelece no artigo XXIV, que toda pessoa tem direito ao repouso e 

lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho, e: 
         
A) férias periódicas sem  remuneração. 
B) férias  não periódicas remuneradas. 
C) férias periódicas remuneradas. 
D) férias esporádicas  remuneradas. 

 
23. Entre os direitos previstos no artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, encontramos o direito: 

 
A) a um seguro  natalidade.  
B) ao parto humanizado. 
C) à educação gratuita e ao lazer. 
D) a realizar o teste do olhinho. 

 
24. De acordo com o artigo 3º da Declaração dos Direitos das Crianças toda criança tem direito:        
 

A) a um seguro  natalidade.  
B) a um nome e uma nacionalidade. 
C) ao parto humanizado e a um nome. 
D) a realizar o teste do olhinho. 
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25. O artigo 1º da Lei Maria da Penha, dispõe sobre a criação: 
 

A) dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às 
mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

B) dos Juizados de pequenas causas  contra  a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres 
em situação de violência doméstica e familiar. 

C) dos Tribunais de Violência Doméstica e Familiar  contra  a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção 
às mulheres em situação de dano moral. 

D) dos Tribunais de Violência Doméstica e Familiar  contra  a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção 
às mulheres em situação de constrangimento. 

 
26. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com o artigo 8º da Lei Maria 

da Penha, far-se-á através: 
 
A) de um conjunto de ações desencadeado exclusivamente pelo Distrito Federal e pelos  municípios. 
B) de um conjunto de ações desencadeado exclusivamente pelas entidades sociais/organizações não governamentais. 
C) de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e de ações não 

governamentais. 
D) de um conjunto articulado de ações desencadeado exclusivamente nos Estados e nos municípios. 

 
27. No que se refere à guarda o artigo 33 parágrafo 3º do ECA estabelece que: 
 

A) a guarda  poderá ser revogada a qualquer tempo e transformada em medida socioeducativa. 
B) a guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado. 
C) a guarda não poderá ser revogada a qualquer tempo, nem mesmo mediante ato judicial fundamentado. 
D) a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direitos, 

inclusive previdenciários. 
 

28. O  ECA trata  no seu artigo 16 do direito à liberdade, e entre seus incisos encontramos: 
 

A) o direito às atividades desportivas. 
B) o direito à opinião e expressão. 
C) o direito à cultura. 
D) o direito à saúde. 

 
29. A expressão “pátrio poder” utilizada anteriormente nos artigos, parágrafos e incisos do ECA foi substituída recentemente 

pela expressão: 
 

A) “poder institucional”. 
B) “poder matriarcal”. 
C) “poder familiar”. 
D) “poder patriarcal”. 

 
30. De acordo com o artigo 150 do ECA, cabe ao poder judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever 

recursos para: 
 

A) manutenção de equipe interprofissional, destinada a assessorar a Justiça da Infância e Juventude. 
B) manutenção de equipe transprofissional destinada a assessorar o Ministério Público. 
C) manutenção de equipe multiprofissonal para assessorar a Promotoria Pública. 
D) manutenção de técnicos para orientação da equipe de psicólogos e assistentes sociais forenses. 

    
31. De acordo com o parágrafo único do artigo 2º. do ECA, o mesmo poderá ser aplicado excepcionalmente: 
 

A) às pessoas entre 21 e 24 anos de idade. 
B) às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. 
C) às pessoas entre 24 e 29 anos de idade. 
D) aos adultos jovens a partir de 30 anos. 

  
32. O artigo 6º. do ECA estabelece que levar-se-ão em conta os fins sociais a que ele se dirige, as exigências do bem 

comum, os direitos e deveres: 
 

A) sociais e a condição peculiar dos menores de idade. 
B) individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.  
C) sociais enquanto cidadãos brasileiros. 
D) dos cidadãos que representam o futuro da nação. 
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33. O artigo 7º. do ECA estabelece que a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante: 
 

A) a viabilização de programas assistenciais que garantam o desenvolvimento de cada cidadão. 
B) a elaboração de políticas sociais, voltadas ao terceiro setor, viáveis para o desenvolvimento humano. 
C) o estabelecimento de medidas preventivas de atenção à saúde e que contemplem o atendimento pré e perinatal. 
D) a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 

condições dignas de existência. 
 
34. No artigo 8º. Parágrafo 4º de acordo com a redação estabelecida pela lei 12.010/09, que altera o ECA, incumbe ao 

poder público proporcionar: 
 

A) assistência médica à gestante e nutriz no período pré e pós-natal para garantir o desenvolvimento sadio do recém-
nascido 

B) assistência médica e social à parturiente visando à diminuição do estresse durante o trabalho de parto. 
C) assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar 

as consequências do estado puerperal. 
D) assistência psicológica à gestante e nutriz no atendimento pré e perinatal para prevenir o estado de depressão pós-

parto. 
 
35. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, de acordo com as alterações do 

ECA artigo 13 parágrafo único, serão: 
 

A) preferencialmente encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. 
B) obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. 
C) obrigatoriamente encaminhadas ao Conselho Tutelar. 
D) preferencialmente encaminhadas ao Conselho Tutelar. 

 
36. No artigo 19 parágrafo 2º o ECA estabelece que a permanência da criança e do adolescente em programa de 

acolhimento institucional: 
 

A) não se prolongará por mais de 04 (quatro) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior 
interesse, devidamente fundamentada por autoridade judiciária. 

B) não se prolongará por mais de 05 (cinco) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior 
interesse, devidamente fundamentada por autoridade judiciária. 

C) não se prolongará por mais de 02 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior 
interesse, devidamente fundamentada por autoridade judiciária. 

D) ocorrerá por tempo indeterminado, até que se encontre uma família acolhedora ou substituta. 
 
37. No que se refere à colocação em família substituta, o artigo 28 do ECA,  de acordo com a nova redação, estabelece no 

parágrafo 2º que será necessário o consentimento da criança ou adolescente colhido em audiência: 
 

A) quando se tratar de maior de 10 anos de idade. 
B) quando se tratar de maior de 14 anos de idade. 
C) quando se tratar de maior de 16 anos de idade. 
D) quando se tratar de maior de 12 anos de idade. 

 
38. O artigo 46 do ECA estabelece que pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, a adoção será: 
 

A) precedida de estágio de permanência com a criança e o adolescente, observadas as peculiaridades do caso. 
B) antecedida de estágio probatório com a criança e o adolescente. 
C) antecedida pelo período de adaptação com a criança e o adolescente. 
D) precedida de estágio de convivência com a criança e o adolescente, observadas as peculiaridades do caso. 

 
39. O artigo 48 do ECA estabelece que: 
 

A) o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a 
medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 21 (vinte e um) anos. 

B) a adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva. 
C) o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a 

medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos. 
D) a pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no cartório do Registro Civil do município de sua 

residência. 
 
40. O artigo 49 do ECA prevê no caso de adoção que: 
 

A) a morte dos adotantes não restabelece o pátrio poder dos pais naturais. 
B) a morte dos adotantes restabelece o pátrio poder dos pais naturais. 
C) que a adoção é irrevogável. 
D) um pedido de adoção não poderá ser unilateral. 
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41. A adoção internacional de acordo com o artigo 51 parágrafo 3º do ECA pressupõe a intervenção: 
 

A) das Autoridades Judiciárias do país de origem e do país de acolhida da criança ou adolescente. 
B) das Autoridades Nacionais e Internacionais em matéria de adoção internacional. 
C) das Varas da Infância e Juventude dos países envolvidos. 
D) das Autoridades Centrais Estaduais e Federais em matéria de adoção internacional. 

 
42. Os dirigentes de estabelecimentos de Ensino Fundamental de acordo com o artigo 56 do ECA deverão comunicar os 

casos de maus tratos envolvendo seus alunos, assim como,  elevados níveis de repetência: 
 

A) à Promotoria Pública. 
B) à vara da infância e da juventude. 
C) ao Conselho Tutelar. 
D) ao Ministério Público. 

 
43. O título II da Constituição Federativa do Brasil trata dos Direitos e Garantias Fundamentais, estabelecendo no capítulo I 

os direitos e deveres individuais e coletivos e garante no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza: 

 
A) garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à   

igualdade, à segurança e à propriedade. 
B) não garantindo  aos estrangeiros  residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade. 
C) garantindo  aos estrangeiros residentes no país, há  mais de 10 anos ,  a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à   igualdade, à segurança e à propriedade. 
D) garantindo aos estrangeiros residentes no país, há mais de 05 anos, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à   

igualdade, à segurança e à propriedade. 
   
44. De acordo com o artigo 3º do Estatuto do Idoso é correto afirmar:                               

 
A) que é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
B) que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida,  à  saúde, à alimentação, à educação, à cultura,  ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

C) que a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. 
D) que o direito à liberdade compreende, entre outros aspectos, a crença e o culto religioso. 

 
45. No que se refere à saúde, o artigo 16 do Estatuto do Idoso estabelece que: 
 

A) não está assegurado ao idoso internado ou em observação, o direito a acompanhante. 
B) o primeiro critério de desempate em concurso público será a idade do candidato. 
C) é assegurado ao idoso internado ou em observação, o direito a acompanhante. 
D) fica  estabelecida que a data base para as negociações de aumento dos benefícios dos aposentados e pensionistas 

é o dia 1º de Maio. 
 
46. O envelhecimento, de acordo com o artigo 8º. do Estatuto do Idoso é um direito personalíssimo e a sua proteção: 
 

A) um direito assistencial. 
B) um direito humano. 
C) um direito social. 
D) um direito inconstitucional. 

 
47. No artigo 100 inciso II do Estatuto do Idoso observa-se que constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 

(um) ano e multa: 
 

A) negar ao idoso com mais de 70 anos, emprego ou trabalho. 
B) negar ao idoso com mais de 65 anos, emprego ou trabalho. 
C) negar ao idoso com mais de 55 anos, emprego ou trabalho. 
D) negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho. 

 
48. O artigo 52 do Estatuto do Idoso estabelece que as entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao 

idoso serão fiscalizadas: 
 

A) pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros órgãos previstos em lei. 
B) pelos Conselhos do Idoso, Promotoria Pública, Distrito Sanitário e Conselhos Comunitários. 
C) pelos Conselhos da Terceira Idade, Promotoria Pública e outros órgãos previstos em lei. 
D) pela Vigilância e Distrito Sanitário em conjunto com as prefeituras municipais. 

 

www.okconcursos.com.br



8 
 

49. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se esse 
provimento:  

 
A) ao Poder Público no âmbito da saúde na área da gerontologia. 
B) ao Poder Legislativo no âmbito da assistência judiciária. 
C) ao Poder Público no âmbito da assistência social. 
D) ao Ministério Público no âmbito da assistência social. 

 
50. No artigo 40 inciso I do Estatuto do Idoso está determinado que o sistema de transporte coletivo interestadual 

disponibilizará  nos termos da legislação específica: 
 

A) a reserva de 4 (quatro) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo. 
B) a reserva de 1 (uma) vaga gratuita por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 3 (três) salários mínimos.  
C) a reserva de 3 (três) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos. 
D) a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos. 
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