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Data: 10 de Junho de 2012

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
 
 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 15 questões ESPECÍFICAS 
- 15 questões de Português 
- 10 questões de Matemática 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale 
mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 11/06/2012, no site www.acaplam.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2012 da CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA de 16/04/2012, e suas retificações. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

 
BOA PROVA!! 

 

MOTORISTA 
 



 

 

PARTE I - MOTORISTA 
 
01 - Em acidentes com queimaduras de primeiro grau e 
pequenas de segundo grau deve-se, EXCETO: 

A) Retirar os pertences da vitima, como anéis, pulseiras 
e relógios, pois podem ficar mais apertados se 
houver edema (inchaço). 

B) Resfriar rapidamente o local com água fria. 
C) Nunca cobrir a lesão. 
D) Nas queimaduras de segundo grau em mãos, pés, 

zonas genitais, faces e naquelas que abrangem mais 
de 10 a 15 % da superfície corporal, procurar 
sempre assistência médica. 

E) Procurar a assistência médica nas queimaduras com 
bolhas. 

 
02 - Referente ao Código de Trânsito Brasileiro, Art. 10. O 
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, com sede no 
Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão 
máximo executivo de trânsito da União, tem a seguinte 
composição, EXCETO:  

A) Um representante do Ministério da Educação e do 
Desporto.  

B) Um representante do Ministério do Exército. 
C) Um representante do Ministério do Meio Ambiente 

e da Amazônia Legal. 
D) Um representante do Ministério da Saúde. 
E) Dois representante do ministério ou órgão 

coordenador máximo do Sistema Nacional de 
Trânsito.  

 
03 - Referente às  afirmações abaixo, indique a 
INCORRETA: 

A) Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão 
manter distância suficiente entre si para permitir que 
veículos que os ultrapassem possam se intercalar na 
fila com segurança.  

B) O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um 
veículo de transporte coletivo que esteja parado, 
efetuando embarque ou desembarque de 
passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo 
com atenção redobrada ou parar o veículo com 
vistas à segurança dos pedestres.  

C) O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias 
com duplo sentido de direção e pista única, nos 
trechos em curvas e em aclives sem visibilidade 
suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e 
viadutos e nas travessias de pedestres, exceto 
quando houver sinalização permitindo a 
ultrapassagem.  

D) Nas interseções e suas proximidades, o condutor só 
poderá efetuar ultrapassagem se for sinalizado, 
reduzindo a velocidade e ultrapassando pela direita.  

E) O condutor que queira executar uma manobra 
deverá certificar-se de que pode executá-la sem 
perigo para os demais usuários da via que o seguem, 
precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua 
posição, sua direção e sua velocidade. 

 
 
 

04 - Art. 60 (SNT) As vias abertas à circulação, de acordo 
com sua utilização, pode ser divididas em vários tipos, 
desta forma, é um tipo de via rural:  

A) Rodovias 
B) Via de trânsito rápido 
C) Via arterial 
D) Via coletora 
E) Via local  

 
05 - Art. 136. Os veículos especialmente destinados à 
condução coletiva de escolares somente poderão circular 
nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade 
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 
exigindo-se, para tanto os requisitos abaixo, dos quais é 
INCORRETO afirmar:  

A) Registro como veículo de passageiros. 
B) Inspeção semestral para verificação dos 

equipamentos obrigatórios e de segurança.  
C) Equipamento registrador instantâneo inalterável de 

velocidade e tempo.  
D) Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 

sessenta centímetros de largura, à meia altura, em 
toda a extensão das partes laterais e traseira da 
carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto ou 
azul, sendo que, em caso de veículo de carroçaria 
pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas 
devem ser invertidas. 

E) Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas 
nas extremidades da parte superior dianteira e 
lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade 
superior da parte traseira. 

 
06 - Não tem cheiro, não tem gosto e é incolor, sendo 
difícil sua identificação pelas pessoas. Mas é extremamente 
tóxico e causa tonturas, vertigens, alterações no sistema 
nervoso central e pode ser fatal, em altas doses, em 
ambientes fechados. 
Esta é a descrição de: 

A) Dióxido de enxofre 
B) Monóxido de carbono 
C) Hidrocarbonetos 
D) Fuligem 
E) Ácidos sulfurados  

 
07 - Artigo 171 - Usar o veículo para arremessar, sobre os 
pedestres ou veículos, água ou detritos. É uma infração: 

A) Levíssima 
B) Leve 
C) Média 
D) Grave 
E) Gravíssima 

 
08 -  Esta placa indica: 
 
 
 

A) Ciclistas à direita, pedestres à esquerda. 
B) Trânsito livre a ciclistas e pedestres. 
C) Ciclovia à direita, pedestre mantenha-se na pista 

oposta. 
D) Proibido trânsito de ciclistas e pedestres.  
E) Ciclistas à esquerda, pedestres à direita. 



 

 

09 - Se enquadra na categoria E - condutor de combinação de 
veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, 
C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer 
ou articulada tenha: 

A) 8.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação 
exceda a 6 lugares.  

B) 4.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação 
exceda a 6 lugares.  

C) 7.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação 
exceda a 7 lugares.  

D) 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação 
exceda a 8 lugares.  

E) 5.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação 
exceda a 10 lugares.  

 
10 - Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo 
automotor, tem a duração de: 

A) Seis meses a cinco anos. 
B) Dois meses a cinco anos. 
C) Seis meses a dois anos. 
D) Dois meses a dois anos. 
E) Um mês a quatro anos. 

 
11 - A poluição sonora provoca muitos efeitos negativos. Os 
principais são. EXCETO:  

A) Estresse. 
B) Perda da capacidade auditiva. 
C) Dores de cabeça. 
D) Perda de concentração. 
E) Diminuição do batimento cardíaco. 

 
12 - A medida administrativa para quem transitar com o 
veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos, é? 

A) Retenção do veículo para regularização. 
B) Infração gravíssima. 
C) Multa. 
D) Multa e apreensão do veículo. 
E) Infração grave e multa. 

 
13 - Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro 
de Veículo serão exigidos, além de outros, os seguintes 
documentos, EXCETO: 

A) Comprovante de procedência e justificativa da 
propriedade dos componentes e agregados adaptados ou 
montados no veículo, quando houver alteração das 
características originais de fábrica. 

B) Autorização do Ministério das Relações Exteriores, no 
caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, 
de repartições consulares de carreira, de representações 
de organismos internacionais e de seus integrantes. 

C) Comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, 
encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, 
independentemente da responsabilidade pelas infrações 
cometidas. 

D) Certidão negativa de roubo ou furto de veículo, 
expedida no Estado do registro anterior, que não poderá 
ser substituída por informação do RENAVAM. 

E) Comprovante de aprovação de inspeção veicular e de 
poluentes e ruído, quando for o caso, conforme 
regulamentações do CONTRAN e do CONAMA. 

 

14 - Esta placa indica: 
 
 
 
 
 

A) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da 
direita para esquerda. 

B) Proibido ultrapassar. 
C) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da 

esquerda para direita. 
D) Proibido virar à direita. 
E) Proibido virar à esquerda 

 
15 - Combinação de veículos, sendo o primeiro um veículo 
automotor e os demais reboques ou equipamentos de 
trabalho agrícola, construção, terraplenagem ou 
pavimentação. 
Esta é a definição de: 

A) Veículo conjugado. 
B) Veículo articulado. 
C) Veículo de coleção. 
D) Veículo de carga. 
E) Veículo misto. 

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões de 16 a 26 referem-se ao texto seguinte: 
 

Conselhos para encontrar um amor no verão 
 

A cada ano, inelutavelmente, quando o verão se aproxima, 
a imprensa nos propõe pautas animadas por uma questão 
recorrente: como encontrar um amor (ou vários) neste verão? 

Não são apenas incitações festivas a libidinagens estivais. 
Às vezes, aliás, elas são acompanhadas de conselhos para 
prolongar as paixões de verão e, quem sabe, transformá-las em 
amores eternos enquanto durem. 

Seja como for, é aceita universalmente a ideia de que o 
verão seria a melhor estação para achar os parceiros ou as 
parceiras que fizeram falta no inverno. 

Claro, durante as férias, todos têm mais tempo e 
disponibilidade para dedicar-se a essa tarefa. Mas a razão 
principal que faria do verão a estação dos namoros parece ser 
outra: no verão, a gente tira a roupa (ao menos em parte) e sai 
da toca. É o momento de ver e ser visto, de escolher e ser 
escolhido. 

Deve ser por isso que uma parte relevante dos conselhos 
para um verão namoradeiro são, de fato, sugestões estéticas: 
como perder aqueles cinco quilos em três semanas, como 
achatar o estômago, como esculpir os abdominais, como 
tornear as pernas e arrebitar as nádegas, como conseguir um 
bronzeado natural e dourado, qual maquiagem usar na praia, 
como escolher a sunga ou o biquíni certos, como desembaraçar 
o cabelo depois da água salgada, como vestir-se nas baladas da 
noite e por aí vai. 

Por que não? Afinal, para encontrar um namorado, é 
preciso seduzir, não é? Certo, mas não deixa de me surpreender 
que os conselhos para encontrar companhia sejam quase 
sempre dicas para nossa aparência. Ou seja, a vontade de achar 
alguém com quem valha a pena ficar (ao menos um pouco) se 
traduz em anseios narcisistas. Saímos à procura de um outro 
para beijar e acabamos embaciando o espelho. 



 

 

Poderia ser engraçado, se não fosse triste e regular, na volta 
das férias, o catálogo das decepções. Não havia ninguém que 
valesse a pena. Ou, se havia, não vi. Quer dizer, havia um cara 
que não parava de olhar, mas eu não correspondia, claro. 
Quando levantou e veio na minha direção, abracei-me à minha 
amiga: "Fala, fala, pelo amor de Deus, faz de conta que 
estamos num daqueles papos que não dá para interromper". Ou, 
então, havia, sim, aquela mulher que passava a cada dia na 
frente da varanda, mas eu ia lhe dizer o quê? "Com licença, 
minha senhora, estou sozinho e a fim de companhia"? 

As praias e os calçadões dos balneários se transformam em 
arenas de um estranho jogo do desencontro: muitos convergem 
proclamando planos de amores e conquistas, todos desfilam 
para que os olhares cruzados confirmem a força de atração de 
seu look, mas poucos se permitem um gesto que poderia alterar 
a máscara que eles compuseram para seduzir. 

A razão dessa situação é simples. É possível que cuidemos 
de nossa imagem na intenção de agradar ao outro, mas esse 
cuidado é um obstáculo a qualquer encontro ou relação. A 
perfeição almejada e arvorada como instrumento de sedução 
seria inevitavelmente comprometida se revelássemos nosso 
desejo. A arma da sedução (minha imagem malhada, 
bronzeada e produzida para seduzir) me reserva uma sina de 
solidão, pois ela pede também que, sendo perfeito ou perfeita, 
eu mostre ao mundo que não preciso de ninguém. 

A mulher que receia parecer atrevida ou pouco pudica, o 
homem que teme mostrar-se babaca de tanto carente são 
vítimas do mesmo impasse narcisista: as condições para eles 
serem desejáveis incluem a impávida demonstração de que 
nada lhes falta. 

Em suma, o narcisismo, querendo tornar todos (ou quase 
todos) desejáveis, impede a todos de desejar. 

Pensando bem, como estação dos namoros, seria preferível 
contar com o inverno. Quem sabe, na penumbra de um bar, 
protegidos por casacos e cachecóis, a gente se esqueça um 
instante dos requisitos da fachada sedutora, baixe a guarda e 
consiga confessar faltas, desejos e vontades? 

CONTARDO CALLIGARIS. 
In: Terra de ninguém.  

São Paulo: Publifolha, 2004. 
 
16- Das afirmações seguintes: 
I – Segundo o autor, quando o verão se aproxima, todas as 
pautas da imprensa convergem para dicas de beleza e de 
comportamento para se encontrar um grande amor. 
II – No 5º parágrafo identificamos uma lista de conselhos mais 
comuns que a imprensa dá aos seus leitores, quando chega o 
verão. 
III – De acordo com o texto, as sugestões puramente estéticas 
acabam resultando ineficazes para se encontrar um amor 
porque ninguém é capaz de seguir à risca todas as 
recomendações de beleza disponíveis na imprensa. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos os itens I e II. 
E) Apenas o item II está correto. 

 
 
 
 
 

17 - Das afirmações seguintes: 
I – A passagem do texto “... mas poucos se permitem um 
gesto que poderia alterar a máscara que eles compuseram 
para seduzir” mostra que a valorização unicamente estética 
do ser humano cria uma máscara de perfeição e 
autossuficiência que afasta o outro. 
II – Através do trecho “... havia, sim, aquela mulher que 
passava a cada dia na frente da varanda, mas eu ia lhe 
dizer...”, é possível afirmar que se trata de uma fala de 
Calligaris, pois percebemos a existência do verbo na 1ª 
pessoa do singular. 
III – O trecho “Saímos à procura de um outro para beijar e 
acabamos embaciando o espelho” mostra que a 
despreocupação com a perfeição nos faz perder o contato 
com o outro. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Todos estão incorretos. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
18 - Das afirmações seguintes: 
I – As falas colocadas no 7º parágrafo tiveram como 
objetivo exemplificar alguns tipos de comportamento e de 
maneira de pensar. 
II – As falas existentes no 7º parágrafo fazem parte da 
argumentação de Calligaris, pois mostram o que ocorre, 
depois das férias com aqueles que se deixaram levar pelas 
ideias sugeridas nas revistas. 
III – Segundo o autor, o narcisismo, impederia as pessoas de 
desejar porque faria com que elas se ocupassem somente 
com a própria perfeição. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Todos os itens estão corretos. 
D) Estão corretos os itens II e III. 
E) Apenas o item II está correto. 

 
19 - Na tese defendida por Calligaris de que “conselhos 
exclusivamente sobre a aparência são inúteis para encontrar 
um amor”, encontramos que quantidade de argumentos que 
a justifiquem? 

A) 03 
B) 02 
C) 01 
D) 04 
E) nenhum 

 
20 - Escolha a alternativa que mostra os recursos usados na 
argumentação desenvolvida no texto: 

A) Dados estatísticos e fatos 
B) Fatos e exemplos 
C) Depoimentos e citações 
D) Apenas exemplos 
E) Apenas dados estatísticos 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

21 - Identifique a afirmação que melhor explica com que 
objetivo Calligaris apresenta as ideias expostas no 3º, 4º e 5º 
parágrafos do texto: 

A) Ele traz para o texto ideias que fazem parte do senso 
comum para discuti-las. 

B) Ele traz para o texto ideias que fazem parte do senso 
comum para divulga-las. 

C) Ele traz para o texto ideias que fazem parte do senso 
comum para tornar o texto interessante. 

D) Ele traz para o texto ideias que fazem parte do senso 
comum para inclui-las entre as mais importantes 
atualmente. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
22 - Os vocábulos INCITAÇÕES / EMBACIANDO / 
LOOK podem ser substituídos, respectivamente, sem 
mudança de sentido por: 

A) incentivos / ofuscando / aparência 
B) incentivos / embaçando / bem-estar 
C) estímulos / quebrando / visual 
D) apresentações / ofuscando / visual 
E) apresentações / quebrando / bem-estar 

 
23 - Os vocábulos “IMPRENSA” e “PROLONGAR” 
apresentam: 

A) 02 dígrafos e 03 encontros consonantais 
B) nenhum dígrafo e 02 encontros consonantais 
C) 03 dígrafos e nenhum encontro consonantal 
D) 03 dígrafos e 02 encontros consonantais 
E) 02 dígrafos e 02 encontros consonantais 

 
24 - Fazem parte da mesma regra de acentuação gráfica: 

A) impávida – água 
B) estética – alguém 
C) possível – biquíni 
D) aliás – nádegas 
E) também – preferível 

 
25 - Os vocábulos sublinhados no último parágrafo do texto, 
classificam-se, respectivamente, na morfologia em: 

A) advérbio – preposição – substantivo – adjetivo  
B) advérbio – preposição – adjetivo – substantivo  
C) pronome – advérbio – substantivo – adjetivo 
D) pronome – preposição – substantivo – advérbio 
E) advérbio – pronome – preposição – adjetivo 

 
26 - No trecho “..., todos têm mais tempo e disponibilidade 
para dedicar-se a essa tarefa”, os pronomes destacados 
classificam-se, respectivamente em: 

A) indefinido e possessivo 
B) possessivo e demonstrativo 
C) pessoal oblíquo e possessivo 
D) indefinido e demonstrativo 
E) possessivo e indefinido 

 
27 - Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo 
grafado de forma incorreta: 

A) hálito – alfabetizar – enxergar 
B) enxoval – urbano – alisar 
C) enxada – ufanismo – desonesto 
D) moralizar – harmonia – festejar 
E) hábito – herva – habitual 

28 - Identifique o processo de formação ocorrido, 
respectivamente, nos vocábulos “DESLEAL” e 
“HISTORIADOR”: 

A) derivação sufixal e derivação prefixal 
B) derivação prefixal e derivação sufixal 
C) derivação parassintética e derivação sufixal 
D) derivação prefixal e derivação regressiva 
E) derivação imprópria e derivação sufixal 

 
29 - Assinale o item formado apenas por substantivo 
“sobrecomum”: 

A) vítima / borboleta 
B) criança / jornalista 
C) carrasco / cliente 
D) criatura / testemunha 
E) onça / estudante 

 
30 - Identifique a frase que se encontra corretamente no 
plural: 

A) Os guardas-civil compraram águas-de-colônias. 
B) Nas fruteiras haviam banana-nanicas. 
C) Foram servidos pães-de-ló e doces-de-coco. 
D) As vices-diretoras compareceram a escola. 
E) Piquem os alhos e cozinhem as batatas-doce. 

 
PARTE III – MATEMÁTICA 

 
31 - Os preços anunciados por uma loja de um objeto A e B 
são de R$ 70,00 e R$ 180,00, respectivamente. Tendo 
conseguido um desconto de 10% no preço do objeto B e 
tendo pago R$ 226,40 na compra dessas dois objetos, o 
desconto obtido no preço do objeto A foi de: 

A) 10% 
B) 6% 
C) 5% 
D) 4% 
E) 8% 

 
32 - Um navio saiu  com 250 pessoas(entre passageiros e 
tripulantes) para uma viagem, carregado com alimentos 
suficientes para 30 dias. Passados 6 dias, o navio parou em 
um porto. Dez passageiros desistiram de continuar a viagem  
e desembarcaram nesse porto. Para quantos dias foram 
suficientes os alimentos restantes? 

A) 25 dias 
B) 20 dias 
C) 26 dias 
D) 22 dias 
E) 24 dias 

 
33 - Em um exame vestibular, 30% dos candidatos eram da 
área de humanas. Dentre esses candidatos, 20% optaram 
pelo curso de direito. Do total de candidatos, a porcentagem 
dos que optaram por direito é: 

A) 6% 
B) 20% 
C) 10% 
D) 5% 
E) 50% 

 
 
 



 

 

34 - Uma rede de televisão fez uma pesquisa entre os 
habitantes de uma cidade cuja população é de 21000 
pessoas. Foram entrevistadas 7500 pessoas e descobriu-se 
que 3000 delas assistem aos programas dessa rede. Supondo 
que os resultados da pesquisa sejam proporcionais aos que 
seriam obtidos se fossem entrevistados todos os moradores, 
quantas pessoas dessa cidade assistem aos programas dessa 
rede de televisão? 

A) 6400 
B) 8400 
C) 7400 
D) 9400 
E) 10400 

 
35- Quantos são os números naturas que são menores do 
que 168

12
  e menores do que 350  ? 

A) 6 
B) 5 
C) 7 
D) 4 
E) 8 

 
36 - Qual das afirmações é verdadeira? 

A) Todo número real é um número racional. 
B) 4  é um número irracional. 
C)   é um número racional. 
D) Todo número racional é um número real. 
E) Todo número real é irracional. 

 
37 - Para comprar um tênis de R$ 70,00 , Paulo deu um 
cheque pré–datado para 30 dias no valor de R$ 74,20 . A 
taxa de juros cobrada foi de : 

A) 0,6 %  a.m. 
B) 4,2 % a.m. 
C) 42 % a.m.  
D) 60 % a.m 
E) 6 %  a.m.  

 
38 - Num grupo de 400 pessoas, 30% são homens e 65 % 
das mulheres têm mais de 20 anos. Quantas mulheres ainda 
não comemoraram seu 20 º  aniversário ? 

A) 182 
B) 98 
C) 20   
D) 105 
E) 260 

 
39 - Uma pessoa viajando de automóvel fez o percurso 
Natal – Mossoró em 5 horas, viajando numa velocidade 
média de 80 Km/h. Na volta retornou mais apressado e fez o 
mesmo percurso em 4 horas . Portanto, a velocidade, ao 
retornar foi de : 

A) 80 km/h 
B) 85 km/h 
C) 64 km/h 
D) 90 km/h 
E) 100 km/h  

 
 
 

40 - Uma ponte é feita em 120 dias por 16 trabalhadores. Se 
o número de trabalhadores for elevado para 24, o número de 
dias necessários para a construção da mesma ponte será : 

A) 80  
B) 180  
C) 128 
D) 100 
E) 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


