
 

Nível: FUNDAMENTAL 

Área: MOTORISTA 

QUESTÃO 36  

Situação: IMPROCEDENTE 

          

RECURSO: 

O recurso afirma ter duas respostas iguais, alegando assim que não poderia ter como resposta correta a letra 

D. 
 

JUSTIFICATIVA: 

A banca explica que não existem duas repostas iguais, as respostas C e D são parecidas tendo como 

diferencial as palavras LEVE e MÉDIA respectivamente.  

A questão 36 está referindo-se a uma infração de trânsito Art. 181 IX do Código de Trânsito 

Brasileiro, tendo sua classificação como infração MÉDIA, e como medida administrativa a remoção do 

veículo, sendo assim a mantém o gabarito sendo a resposta correta a letra D. 

 

Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente. 

 

Fonte Bibliográficas: Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 
 
 
 

QUESTÃO 54  

Situação: IMPROCEDENTE 

          

RECURSO: 

        A questão supracitada não especifica a idade do veículo sendo que veículos mais novos não usam água 

e possuem garantias de um até cinco anos dependendo da marca e modelo. Desse modo não é necessário a 

veri-ficação diária de água e óleo segundo o manual do fabricante. Por isso, a conduta do taxista está certa 

como medida de precaução conforme a alternativa C. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Ao analisar o recurso a banca explica que na questão 54 cita a verificação do nível da água (não se 

refere a outro tipo de líquido de arrefecimento), do óleo, calibragem dos pneus e verificar toda a parte de 

comunicação áudios visual do veículo (luzes, setas e buzina), é importante frisar que o veículo supracitado é 

uma ferramenta de trabalho (Táxi) tendo assim seu uso diferenciado, algumas montadoras classificam esses 

veículos no momento da revisão como “veículos de uso severo” sendo assim a troca de alguns itens como 

pastilhas de freio, óleo do motor, correia dentada, deve ser trocado com mais rapidez devido o uso excessivo 

do veículo. 

Por tanto sabendo que o veículo se trata de uma ferramenta de trabalho a verificação deve ser diária, 

mantendo assim a alternativa A, do gabarito. 

 

Desta forma fica mantido o gabarito, uma vez que o recurso é improcedente. 

 

 
 


