
  

Cargo: MOTORISTA 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS 

EDITAL N.° 001/2011 

DATA: 14/08/2011 - HORÁRIO: 15h às 18h - DURAÇÃO: 03 horas - NÚMERO DE QUESTÕES: 40 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

• Para a realização desta Prova, você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES. No momento adequado, ser-lhe-á 

entregue o seu CARTÃO-RESPOSTA PERSONALIZADO. 

• As questões estão assim distribuídas: 

 

 

 

• Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto, solicite outro ao fiscal, de imediato. Não serão aceitas 

reclamações posteriores. 

• Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os 

casos de emergência médica. 

• Só poderá ser utilizado como “borrão” o próprio CADERNO DE QUESTÕES. 

• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem uso de aparelho(s) de cálculo. 

• O porte de quaisquer aparelhos de comunicação e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 

momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua 

ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. 

• As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no CARTÃO-RESPOSTA, pois a correção das provas será 

efetuada, considerando-se, exclusivamente, o conteúdo do cartão. 

• Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o CARTÃO-RESPOSTA devidamente ASSINADO e também o 

CADERNO DE QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará eliminação do candidato. 

 
 

 

• Verifique se os seus dados pessoais (nome, RG e data de nascimento) estão corretos no CARTÃO-RESPOSTA óptico. 

Caso haja algum dado incorreto, solicite ao fiscal o formulário próprio para correção. 

• Leia atentamente cada questão e assinale no CARTÃO-RESPOSTA óptico a alternativa correta. 

• A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações 

esteja correta. 

• O CARTÃO-RESPOSTA óptico NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro 

fora dos locais destinados às respostas. 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO-RESPOSTA óptico é cobrindo, fortemente, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme 
modelo a seguir: 

  Marque as respostas assim: 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 

LÍNGUA PORTUGUESA .................................................................................................................. 10 

MATEMÁTICA .............................................................................................................................. 05 

CONHECIMENTOS LOCAIS ............................................................................................................. 05 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS..................................................................................................... 20 

Concurso Público 

N.º INSCRIÇÃO: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 10: 

 
A MULHER COM O BALDE DE LEITE 
                                                              Esopo 
 
Uma jovem Leiteira, que acabara de coletar o leite 

das vacas, voltava do campo com um balde cheio balançando 

graciosamente à sua cabeça. 

E enquanto caminhava, feliz da vida, dentro de sua 

cabeça, os pensamentos não paravam de chegar. E consigo 

mesma, alheia a tudo, planejava as atividades e os eventos 

que imaginava para os dias vindouros.  

"Este bom e rico leite, ela pensava, me dará um 

formidável creme para manteiga. A manteiga eu levarei ao 

mercado, e com o dinheiro comprarei uma porção de ovos 

para chocar. E como serão graciosos todos os pintinhos ao 

nascerem. Até já posso vê-los correndo e ciscando pelo quintal. 

Quando o dia primeiro de maio chegar, eu venderei a todos e 

com o dinheiro comprarei um adorável e belo vestido novo. 

Com ele, quando for ao mercado, decerto serei o centro das 

atenções. Todos os rapazes olharão para mim. Eles então virão 

e tentarão flertar comigo, mas eu imediatamente mandarei 

todos cuidarem de suas vidas!" 

Enquanto ela pensava em como seria sua nova vida a 

partir daqueles desejados acontecimentos, desdenhosamente 

jogou para trás a cabeça, e sem querer deixou cair no chão o 

balde com o leite. E todo leite foi derramado e absorvido pela 

terra, e com ele, se desfez a manteiga, e os ovos, e os 

pintinhos, e o vestido novo, e todo seu orgulho de leiteira.  

 
1. De acordo com o planejamento das atividades e eventos 

na imaginação da jovem Leiteira, percebe-se a seguinte 
ordem: 
 
a) Leite – ovos – manteiga – pintinhos – vestido;  
b) Pintinhos – leite – manteiga – ovos – vestido; 
c) Leite – manteiga – ovos – pintinhos – vestido; 
d) Manteiga – ovos – leite – vestido – pintinhos. 

 
2. O texto é uma fábula e apresenta como moral da história: 
 

a) De grão em grão é que a galinha enche o papo; 
b) Não conte seus pintos, quando sequer saíram das 

cascas; 
c) Não se deve chorar pelo leite derramado; 
d) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 

 
3. Sobre a jovem Leiteira, pode-se afirmar que:  
 

a) É sonhadora e, sem querer, deixou o balde de leite 
cair; 

b) É deficiente visual e, por isso, tropeçou e deixou o 
balde de leite cair; 

c) Apresenta claro retardamento mental, ficou 
sonhando com coisas impossíveis e deixou o leite 
derramar; 

d) É sonhadora e deixou o leite derramar de propósito, 
porque não queria mais viver naquela vida de leiteira. 

 

4. A palavra “flertar” (terceiro parágrafo), no contexto, pode 

significar: 

 

a) Esnobar; 

b) Mangar; 

c) Paquerar; 

d) Xingar. 

 

5. A expressão “dias vindouros” (segundo parágrafo) 

significa: 

 

a) Dias que já passaram; 

b) Dias que ainda virão; 

c) Dias que nunca virão; 

d) Dias de azar. 

 

6. As formas verbais “acabara” (primeiro parágrafo), 

“levarei” (terceiro parágrafo) e “seria” (último parágrafo), 

respectivamente, estão no: 

 

a) Pretérito mais-que-perfeito, futuro do presente, 

futuro do pretérito; 

b) Pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do 

pretérito; 

c) Pretérito mais-que-perfeito, futuro do pretérito, 

futuro do presente; 

d) Futuro do presente, futuro do presente, futuro do 

pretérito. 

 

7. As palavras “graciosamente” (primeiro parágrafo) e 

“graciosos” (terceiro parágrafo), respectivamente, 

classificam-se como: 

 

a) Advérbio e substantivo; 

b) Substantivo e adjetivo; 

c) Advérbio e adjetivo; 

d) Adjetivo e advérbio. 

 

8. Comparando a palavra “absorvido” (último parágrafo) 

com a palavra “absolvido”, tem-se, especificamente, um 

caso de: 

 

a) Homônimos homófonos; 

b) Homônimos homógrafos; 

c) Sinônimos; 

d) Parônimos. 

 
9. Analise a passagem “Enquanto ela pensava em como seria 

sua nova vida” (último parágrafo) e marque a opção 
correta: 
 
a) Há apenas uma oração; 
b) Há um caso de sujeito simples e um caso de sujeito 

oculto; 
c) Há dois casos de sujeito simples; 
d) Há dois verbos de ligação. 
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10. Observa-se que a palavra destacada na oração “...jogou 

para trás a cabeça...” (último parágrafo) está escrita 
corretamente. Assim, sobre a utilização das palavras 
“trás” e “traz”, marque a opção incorreta: 

 
a) Dinheiro não trás felicidade; 
b) Ele mora por trás da delegacia; 
c) Quando ele olhou para trás, o bandido atacou; 
d) Todo trabalho traz dignidade. 

 
 

MATEMÁTICA 
 
 
11. Victor trabalha em uma banca de jornal. De segunda-feira 

a sábado, vende 160 jornais por dia. Nos dias de domingo 
vende 80 jornais a mais que em outros dias. Portanto, o 
número de jornais vendidos por Victor, semanalmente, é: 

 

a) 1.060 
b) 1.040 
c) 1.200 
d) 1.300 

 

12. Neto, ao dividir um número x por 136, obteve o 

quociente igual a 12 e o resto igual a 5. Portanto, x é igual 

a: 

 

a) 1.537 
b) 1.577 
c) 1.620 
d) 1.637 

 

13. Lúcia possui a quantia de R$ 1.060,00 e precisa comprar 
para o seu filho livros e cadernos. Sabendo-se que um 
livro custa R$ 150,00 e um caderno custa R$ 20,00 e que 
Lucia terá que comprar 8 cadernos, o número  máximo de 
livros  que Lúcia poderá comprar, sem que haja restos, é: 
 
a) 6 
b) 10 
c) 8 
d) 5 

 

14. Lúcia comprou 120 figurinhas para serem distribuídas 
com Victor, Neto e Igor, nessa ordem. Sabendo-se que 

Neto recebeu  
5

4  do que recebeu o Victor e Igor recebeu 

4

3
 do que o Neto recebeu, a quantidade de figurinhas 

que o Victor recebeu foi: 
 
a) 50 
b) 40 
c) 30 
d) 25 

 

15. Maiana participou de um jogo de bingo. Ao conferir a sua 
cartela, constatou que havia perdido por três números e 
que a soma do primeiro número com o segundo era 30; 
do primeiro com o terceiro era 42 e do segundo com o 
terceira era 50. Portanto, os três números que não 
constavam em sua cartela eram, respectivamente: 
 
a) 16 , 26 e 46 

b) 5, 25   e 45 

c) 64 , 22 e 21 

d) 121 , 19 e 31 
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CONHECIMENTOS LOCAIS 

 
Leia o trecho a seguir e responda às questões 16 e 17. 

 

“A 16-3-1804 Manuel José da Cunha, em testamento, legou a 

[...], padroeira de sua capela das Barras, do então termo de 

Campo Maior, a posse de terra que possuía na fazenda 

Buritizinho, do mesmo distrito, com o gado vacum e cavalos de 

fábrica que nela se achassem situados de seu ferro e sinal, os 

quais logo que ele testador falecesse, o que ocorreu a 2-4-

1804, seriam ferrados e deles tomariam conta o procurador e 

administrador que tinha nomeado, Francisco Borges Leal 

Castelo Branco; e mais ainda uma casa de taipa, coberta de 

telhas, que possuía na mesma povoação”. 
Fonte: Bastos, Cláudio. Dicionário Histórico e Geográfico do Estado do Piauí. Teresina: 

Fundação Cultural Monsenhor Chaves. 1994, p. 66. 

 
16. A instalação do município de Barras teve sua origem 

ligada: 
 

a) À criação de um açude. 
b) Ao desenvolvimento da atividade da piscicultura.   
c) À criação de uma capela e a instalação de fazenda. 
d) À sua proximidade com o rio Parnaíba. 

 
17. Podemos analisar que no crescimento do povoado e no 

surgimento da cidade de Barras houve, além da ação do 
poder político, a participação da (o):  

 
a) Poder imperial para desenvolver a cidade de 

Buritizinho. 
b) Atuação religiosa na congregação da população local 

e vizinha; o exemplo desse poder é a construção de 
templo religioso.  

c) Poder Colonial na tentativa de ocupar regiões do 
sertão de dentro. 

d) Atividade econômica da cana-de-açúcar pela riqueza 
do solo da região. 

 
18. Assinale alternativa que contém um rio que não faz parte 

dos recursos hídricos do município de Barras: 
 

a) Curimatá.  
b) Maratoã. 
c) Longá. 
d) Corrente. 

 
19. Analise os dados abaixo referentes aos indicadores 

demográficos de Barras e assinale a alternativa correta: 
 
 População residente por situação do domicílio 
 
 ANO URBANA RURAL TOTAL 
 
 2000 18.809 22.082 40.891 
 2007 20.999 22.329 43.328 
 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2000 – Contagem da População – 2007. In: 
http://www.cepro.pi.gov.br/download/201012/CEPRO20_83b24651cd.pdf.  

Acesso em 02/02/2011. 

  

a) Os dados informam que a população urbana e rural 
do município permaneceu com os mesmos valores de 
2000. 

b) Os dados permitem afirmar que os residentes no 
meio rural estão em crescimento acelerado. 

c) O poder público precisa desenvolver políticas 
públicas para atender principalmente à população 
urbana. 

d) Podemos perceber que a população urbana teve um 
crescimento maior em relação à população rural. 

 

20. O município de Barras, além de seus atrativos propiciados 
pelos seus rios e pelo seu famoso carnaval, possui em seu 
festejo um momento de união da população em 
homenagem a sua padroeira: 
 

a) Nossa Senhora da Vitória. 
b) Nossa Senhora Aparecida.  
c) Nossa Senhora da Conceição. 
d) Nossa Senhora do Livramento. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. No homicídio cometido na direção de veículo automotor, 

sem que haja intenção de matar, a pena não será 
aumentada quando: 

 
a) Não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de 

Habilitação. 
b) Praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. 
c) Prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco 

pessoal, à vítima do acidente. 
d) No exercício de sua profissão ou atividade, o 

motorista estiver conduzindo veículo de transporte 
de passageiros.  

 
22. A respeito do tema Legislação de Trânsito, assinale a 

alternativa correta. 
  

a) A via é a superfície por onde transitam veículos, 
pessoas e animais, sendo formada somente pela pista 
de rolamento e pelo canteiro central.  

b) Trânsito é utilização das vias por pessoas, veículos e 
animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, 
para fins de circulação, parada, estacionamento e 
operação de carga e descarga.  

c) O DENATRAN é o órgão máximo legislativo no Brasil e 
uma de suas funções é expedir a Carteira Nacional de 
Habilitação.  

d) Como exemplo de imprudência no trânsito é possível 
citar a falta dos documentos necessários.  

 
23. De acordo com o Código de Trânsito, constitui infração de 

natureza média: 
 

a) Usar o veículo para arremessar, sobre pedestres ou 
veículos, água ou detritos. 

b) Deixar o condutor de usar o cinto de segurança. 
c) Transitar em marcha à ré, salvo na distância 

necessária a pequenas manobras e de forma a não 
causar riscos à segurança.  

d) Executar manobras de conversão à direita ou à 
esquerda em locais proibidos pela sinalização.  
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24. Assinale a alternativa correta.  

 
a) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta 

equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.  
b) Nas vias de trânsito rápido, a velocidade máxima 

permitida é de 110 km/h.  
c) Nas vias arteriais é proibida a instalação de 

semáforos.  
d) Ao atravessar a rua, o pedestre deve fazê-lo na 

diagonal, pois assim o seu percurso será menor.  

 
25. Não constitui crime de trânsito: 

 
a) Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, 

para fugir à responsabilidade penal que lhe possa ser 
atribuída.  

b) Praticar homicídio sem intenção de matar na direção 
de veículo automotor.  

c) Praticar lesão corporal sem intenção na direção de 
veículo automotor.  

d) Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes 
externas do veículo.  

 
26. Assinale a opção correta quanto à Carteira Nacional de 

Habilitação.  

 
a) A categoria “A” é destinada a condutor de veículo 

motorizado de 02 (duas) ou 03 (três) rodas, com ou 
sem carro lateral, que tenha a idade mínima de 21 
(dezoito) anos.   

b) As informações do candidato à CNH podem ser 
encontradas no RENAVAM.  

c) Não é preciso saber ler e escrever para obter a CNH.  
d) A categoria “B” é destinada a condutor de veículo 

motorizado cujo peso bruto total não ultrapasse a 
3.500kg e cuja locação não exceda a 08 (oito) lugares, 
excluído o do motorista, e que tenha a idade mínima 
de 18 (dezoito) anos. 

 
27. Assinale a alternativa incorreta. 

 
a) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias 

públicas, o condutor deverá verificar a existência e as 
boas condições de funcionamento dos equipamentos 
de uso obrigatório.  

b) O condutor deverá ter o domínio de seu veículo, 
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à 
segurança do trânsito.  

c) O acostamento normalmente deverá ser utilizado 
como estacionamento.  

d) Nas interseções e suas proximidades, o condutor não 
poderá efetuar ultrapassagem.  

 
28. Não é requisito para obter a Carteira Nacional de 

Habilitação:  

 
a) Ser alfabetizado. 
b) Ter concluído o ensino fundamental. 
c) Ter a idade mínima de 18 anos.  
d) Ser penalmente imputável.  

 

29. Sobre as marcas viárias horizontais, assinale abaixo a 

opção correta. 

  
a) A marca amarela indica a circulação de bicicletas e a 

vermelha indica áreas especiais de estacionamento 

ou parada.  

b) A marca longitudinal de cor branca no centro da pista 

sinaliza fluxos de mesmo sentido.   

c) Na delimitação de estacionamento, a marca viária 

amarela indica estacionamento regulamentado.  

d) A sinalização horizontal, apesar de útil em variados 

aspectos, não é apta a impedir acidentes, já que 

inscrita nas vias.  

 
30. Assinale a alternativa incorreta. 

  
a) A sinalização semafórica ordena o fluxo de veículos, 

alternando o direito de passada. É composta de 2, 3 

ou 4 luzes.  

b) A sinalização do agente de trânsito é realizada por 

gestos.  

c) As placas de regulamentação indicam as obrigações e 

proibições do condutor.   

d) As placas de indicação alertam os condutores quanto 

aos perigos existentes nas vias.  

 
31. Quanto às infrações no trânsito, assinale a alternativa 

correta. 

  
a) Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na 

mudança de sinal luminoso é infração de natureza 

grave, já que afeta o direito de ir e vir do pedestre.  

b) Parar o veículo nas esquinas é infração leve e o 

condutor não está sujeito à multa.  

c) Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou 

perturbando o trânsito é infração de natureza média.  

d) Executar operação de retorno em local permitido 

pela sinalização é infração gravíssima.  

 
32. Assinale a alternativa correta. 

  
a) Ao cometer uma infração de natureza grave são 

computados 07 (sete) pontos ao condutor.  

b) A penalidade de frequência obrigatória a curso de 

reciclagem não está prevista no Código de Trânsito 

Brasileiro.  

c) É permitido ao pedestre, em qualquer caso, 

atravessar a via dentro das áreas de cruzamento.  

d) Estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro, 

entre outras, as penalidades de advertência por 

escrito, apreensão do veículo e suspensão do direito 

de dirigir.  
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33. É incorreto afirmar. 

  
a) Acidente de trânsito é todo fato ocorrido em vias 

públicas ou particulares ocasionando algum dano 
material e/ou físico envolvendo veículos, pessoas ou 
animais. 

b) Um dos métodos de prevenção de acidentes é a 
educação no trânsito.  

c) O motorista defensivo adota um procedimento 
preventivo no trânsito, sempre que conduz seu 
veículo com cautela e civilidade.  

d) Os engenheiros de trânsito são importantes porque 
orientam os usuários da via no cumprimento da lei, 
punem infratores e coíbem abusos, evitando os 
acidentes. 

 
34. Sobre o assunto direção defensiva assinale a única opção 

incorreta. 

  
a) Em caso de acidente com vítima, o condutor deverá 

agir da seguinte maneira: prestar socorro se tiver 
conhecimento de primeiros socorros, sinalizar o local, 
deixar seu carro à disposição para transportar a 
vítima e avisar a autoridade competente. 

b) Os elementos de direção defensiva são: 
conhecimento, previsão, atenção, decisão e 
habilidade. 

c) São condições adversas os fatores que podem 
prejudicar a forma de dirigir, influenciando o 
desempenho do condutor, tornando suas condições 
desfavoráveis ou inadequadas no trânsito.   

d) São condições adversas do motorista, entre outras: 
pneus gastos, falta de buzina, lombadas e calor 
excessivo.  

 
35. Acerca do tema direção defensiva, analise os itens que 

seguem. 

 
I. Granizo, vento e neve são condições adversas de 

tempo. 

II. A neblina reduz a visibilidade, então é necessário que o 

condutor do veículo reduza a marcha e redobre a 

atenção.  

III. Uma boa manutenção do veículo permite que o 

condutor reaja bem diante de novidades no trânsito, 

como chuvas e congestionamento. Assim, é importante 

que sejam feitas revisões periódicas.  

IV. Dirigir defensivamente é dirigir de modo a evitar 

acidentes, apesar das ações incorretas dos outros 

condutores e das condições adversas que podem ser 

encontradas no trânsito. 
 
Está correto o que se afirma em: 

 

a) I apenas.  

b) I e II apenas.  

c) I, II e III apenas. 

d) I, II, III e IV.  

 

36. Marque a única alternativa correta. 

  
a) Aquaplanagem, também chamada de hidroplanagem, 

é a perda da aderência dos pneus com o solo, por 

causa de uma camada de água que se interpõe entre 

os dois fazendo com que o veículo deslize sobre a 

água, ficando desgovernado. 

b) O cinto de segurança que mais protege o condutor e 

os passageiros é o sub-abdominal, que é preso atrás 

do ombro na coluna do veículo e ao lado do quadril. 

c) As crianças com mais de 07 (sete) anos podem ser 

transportadas no banco da frente do veículo.  

d) Deixar de usar o cinto de segurança gera a medida 

administrativa de apreensão do veículo.  

 
37. Analise os itens abaixo. 

  
I- A distância de seguimento permite que o motorista 

desvie antes de se chocar com o veículo da frente. 

II- Em uma conversão, é necessário que o motorista 

movimente a cabeça para evitar o ponto-cego.  

III- Não é mais possível que haja acidentes por causa do 

ponto-cego, pois os veículos já estão sendo criados com 

espelhos que o evitam.  

IV- Em uma ultrapassagem, só é necessário ligar a seta 

quando estiver no fim do procedimento.  

 
Está correto o que se afirma em: 

 
a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e IV.  

d) III e IV. 

 
38. A respeito do tema Primeiros Socorros, assinale a 

alternativa correta.  

 
a) São procedimentos, cuidados imediatos e 

imprescindíveis, que precisam ser prestados à vítima 

de acidente de trânsito, antes da chegada do 

atendimento médico. 

b) Deixar o envolvido em acidente de trânsito de prestar 

os primeiros socorros configura uma infração de 

natureza grave, sujeita a 09 (nove) pontos na carteira 

de habilitação.  

c) A obrigação de prestar os primeiros socorros é tão 

importante que nem mesmo em caso de risco pessoal 

para o condutor este poderá deixar de aplicá-los.  

d) Prestar socorro à vítima não impede que o condutor 

seja preso em flagrante.  

 



 
 

 

  7  Prefeitura Municipal de Barras-PI 

39. Assinale a opção incorreta. 

 
a) Conduzir veículo automotor, na via pública, estando 

com concentração de álcool por litro de sangue igual 
ou superior a 06 (seis) decigramas, ou sob a 
influência de qualquer outra substância psicoativa 
que determine dependência configura o crime de 
embriaguez ao volante.  

b) O crime de embriaguez ao volante também se 
caracteriza se o indivíduo estiver sob o efeito de 
qualquer outra substância psicoativa que cause 
dependência.  

c) Só caracteriza o crime de embriaguez ao volante se o 
agente estiver na condução de veículo automotor e 
em via pública. 

d) O delito de embriaguez ao volante não pode 
acarretar suspensão ou proibição de se obter a 
permissão ou habilitação para dirigir veículo 
automotor. 

 
40. Assinale o conceito incorreto. 

 
a) ACOSTAMENTO – 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.  

b) AUTOMÓVEL – veículo automotor destinado ao 
transporte de passageiros, com capacidade para até 
08 (oito) pessoas. 

c) VIA LOCAL – via caracterizada por intersecções em 
nível não semaforizadas, destinadas ao acesso local 
ou a áreas restritas.  

d) RODOVIA – caracterizada por intersecções em nível, 
geralmente controlada por semáforos, possibilitando 
o trânsito dentro das regiões da cidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


