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               URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
              CONCURSO PÚBLICO – Edital n. 003/2014 . 

 
Prova Objetiva – 10/08/2014 

 

 
1. Verifique se a prova está completa de acordo com as orientações dos fiscais. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não  
poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
 

• Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
• Preencher totalmente o espaço            correspondente, conforme o modelo:  
• Para qualquer outra forma de preenchimento, por exemplo,            , o leitor óptico anulará a questão. 
• Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 

 
4. Conferir seus dados no Cartão – Resposta  da Prova Objetiva e assinar no local indicado. 
 
5. Não haverá substituição do cartão-resposta em caso de rasuras ou emendas. 
 
 
Início da prova: 9 horas. 
Término da prova: 12 horas. 
 
O Gabarito Oficial Provisório da Prova Objetiva estará disponível a partir das 12 horas do dia 11 de agosto  no endereço 
eletrônico: http://www.pucpr.br/concursos  menu resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERÁ PERMITIDO LEVAR O CADERNO DE PROVA DEPOIS DE T RANSCORRIDAS 
 1h30min DE PROVA. 

 
 

CÓDIGO DE PROVA: 103 
CARGO: Agente Técnico Operacional – Função: Técnico em Ins peção Veicular  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Morei em Porto Alegre na minha adolescência e usei 
muito o lotação – a palavra é masculina mesmo. Ele 
custa mais do que o ônibus – atualmente, R$ 4,40 e 
R$ 2,95, respectivamente – mas oferece mais como-
didade. Os veículos têm ar-condicionado e poltronas 
do tipo de ônibus executivo. Os lotações circulam em 
rotas fixas, mas o passageiro pode pedir para descer 
em qualquer lugar – “quero parar ali na esquina”, “vou 
ficar na frente do colégio” etc. 
 
Naquela época (como isso foi há 20 anos, a expres-
são é adequada, infelizmente), a passagem era paga 
na hora de descer: levantava com o veículo em movi-
mento e, falando com o motorista, entregava-lhe o di-
nheiro. Algum problema? Em dois anos por lá, nunca 
soube de nenhum. Talvez ocorram alguns incidentes, 
como em qualquer evento cotidiano. O fato é que o 
número de acidentes envolvendo os lotações é muito 
baixo – em média, 1% do total registrado na cidade. 
Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/conteudo.phtml?tl=1&id=147634
0&tit=O-cobrador-sumiu-(2)>. Acesso em: 14 jun. 2014. 

 
Considerando o exemplo relatado no texto, é possível 
inferir que a autora não julga a função de cobrador 
imprescindível no transporte coletivo. Assinale o tre-
cho do texto que confirma essa interpretação. 

 
A)  “Morei em Porto Alegre na minha adolescência e 

usei muito o lotação”. 
B) “Algum problema? Em dois anos por lá, nunca 

soube de nenhum”. 
C) “Ele custa mais do que o ônibus – atualmente, R$ 

4,40 e R$ 2,95, respectivamente”. 
D) “Os lotações circulam em rotas fixas, mas o pas-

sageiro pode pedir para descer”. 
E) “Naquela época (...) a passagem era paga na hora 

de descer”. 
 

ORDEM DE SERVIÇO SUCTOF N.º 001, DE 7 DE 
ABRIL DE 2014. 

 
O SUPERINTENDENTE CENTRAL DE TRANSPOR-
TES OFICIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a 
necessidade de disciplinar a distribuição das quotas 
de combustível, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. A entrega da quota mensal de combustível ao 
órgão participante do sistema de controle de combus-
tível será feita a pessoa credenciada, mediante ofício 
do órgão participante, indicando o quantitativo deseja-
do, que só será liberado após análise desta SUCTOF. 
 
Art. 2º. Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 7 de abril de 2014 
 
Fulano de Tal 
Superintendente Central de Transportes Oficiais 
 
Disponível em: <http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-
1/textos/redacao-oficial-e-normalizacao-tecnica>. Acesso em: 15 jun.  
(Adaptado). 

 
2. Sobre os elementos constitutivos de uma ordem de 

serviço, é CORRETA a informação: 
 

A) O uso de negrito e das letras maiúsculas é facul-
tativo. 

B) Os artigos são componentes do preâmbulo do do-
cumento. 

C) O título do documento pode apresentar apenas a 
expressão “ORDEM DE SERVIÇO”. 

D) Denomina-se “texto” da ordem de serviço o corpo 
todo do documento. 

E) O parágrafo que antecede a palavra “RESOLVE” 
denomina-se preâmbulo. 

 
O canto tecnológico das sereias 

Quem acompanhou a evolução do Brasil nos últimos 
15 anos, mesmo que seja um jovem de 22, notou que 
o nosso país mudou muito. Há não mais do que dez 
anos, surgiu e cresceu um novo extrato social. Esta 
nova multidão, identificada com vários títulos, foi alvo 
de estudos que levaram, em sua maioria, a conclu-
sões um tanto óbvias: a “nova classe média” – este é 
mais um dos muitos rótulos – é essencial para a eco-
nomia do país, pois representa mais de 50% da mas-
sa de consumidores existentes. Um destes estudos 
chama esta massa de “classe ABCDE”, por apresen-
tar preferências, atitudes e vocações de cada uma 
das classes sociais existentes, dependendo do mo-
mento em que seus representantes se encontram. 
GANDOUR, Fabio. O canto tecnológico das sereias. Revista da Cultura, n.º 
83, p. 38, jun. 2014. 

 
3. Com base na leitura e interpretação de elementos 

linguístico-discursivos do texto, é CORRETO apenas 
o que se afirma em: 

 
A) O sujeito das formas verbais “acompanhou” e “no-

tou”, no 1.º período do texto, é o mesmo. 
B) A expressão “mesmo que”, no 1.º período do tex-

to, pode ser substituída corretamente pela conjun-
ção “porquanto”. 

C) O núcleo do sujeito de “é essencial para a eco-
nomia do país” é o substantivo “rótulos”. 

D) As aspas empregadas na expressão “a nova clas-
se média” indicam citação de discurso direto. 

E) No último período, a informação iniciada por “de-
pendendo do momento em que seus representan-
tes (...)” indica a consequência para a informação 
inicial do período. 

 
4. Em tempos de alta tecnologia, ainda há espaço nos 

céus para os balões. Além de levar turistas para ob-
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servar de cima as mais belas paisagens, essas aero-
naves mais leves do que o ar são muito empregadas 
na ciência, por exemplo, em avaliações atmosféricas. 
Agora um projeto coordenado pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais  (Inpe) pretende usá-las na 
superação de uma enorme limitação: levar internet até 
áreas de difícil acesso e distantes de centros urbanos. 
 
Os grandes problemas envolvidos na tarefa de levar a 
conexão de internet a regiões mais remotas, como o 
interior da Amazônia, são a falta de infraestrutura e de 
interesse comercial para sua instalação. O plano do 
projeto Conectar é manter balões a 400 metros de alti-
tude (acima das torres de transmissão convencionais) 
para receber o sinal de internet de um centro urbano e 
retransmiti-lo por muitos quilômetros ao seu redor – 
permitindo, assim, acesso à rede mesmo em áreas 
afastadas e reduzindo os espaços desconectados do 
país. 
Disponível em: < http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2014/06/missao-

conectar>. Acesso em: 20 jun. 2014. 
 
Sobre o emprego de pronomes que contribuem para a 
coesão textual, assinale a única alternativa CORRE-
TA. 

 
A) Em “pretende usá-las”, no 1.º parágrafo, o prono-

me oblíquo retoma a expressão “belas paisa-
gens”. 

B) Em “para sua instalação”, no 2.º parágrafo, o pro-
nome “sua” retoma o substantivo “Amazônia”. 

C) Em “e retransmiti-lo por muitos quilômetros”, no 
2.º parágrafo, o pronome oblíquo retoma “centro 
urbano”. 

D) Em “pretende usá-las”, no 1.º parágrafo, o prono-
me oblíquo retoma a expressão “essas aerona-
ves”. 

E) Em “para sua instalação”, no 2.º parágrafo, o pro-
nome “sua” retoma “regiões mais remotas”. 

 
5. O economista americano Eric Maskin, ganhador do 

Prêmio Nobel em Economia em 2007, ao apontar co-
mo a teoria de mecanismos pode ser traduzida em 
aplicações do dia a dia, fez um seminário na Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) e creditou à educação o 
principal papel na redução da desigualdade social 
brasileira nos últimos dez anos. Maskin, que fez uma 
exposição sobre globalização e desigualdade social, 
disse que o país, ao contrário de outros emergentes 
como Índia e China, que tiveram aumento de desi-
gualdade no período, soube universalizar o acesso de 
estudantes à educação básica, utilizar de forma efici-
ente programas de transferência de renda e que pre-
cisa agora incrementar a qualidade do ensino se qui-
ser continuar a reduzir o ritmo de queda da disparida-
de social. 
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/para-premio-nobel-
qualidade-da-educacao-precisa-avancar-para-desigualdade-brasileira-
continuar-cair-11863635#ixzz35EkOz3MI>. Acesso em: 20 jun. 2014. 
 

O vocábulo “que” pode ser empregado com várias 
funções em um mesmo texto e, inclusive, pertencer a 
diferentes classes gramaticais. Assinale a alternativa 

que analisa CORRETAMENTE o emprego dessa pa-
lavra no texto. 

 
A) Em “que tiveram aumento de desigualdade no pe-

ríodo”, o vocábulo “que” é pronome relativo e re-
toma a expressão “outros emergentes”. 

B) Em “Maskin, que fez uma exposição sobre globa-
lização (...)”, o vocábulo “que” é conjunção inte-
grante e retoma o substantivo “Maskin”. 

C) Em “disse que o país”, o vocábulo “que” é prono-
me relativo e introduz uma oração substantiva ob-
jetiva direta. 

D) Em “que precisa agora incrementar a qualidade”, 
o vocábulo “que” é um pronome relativo e retoma 
o substantivo “programas”. 

E) Em “Maskin, que fez uma exposição sobre globa-
lização (...)”, o vocábulo “que” é conjunção inte-
grante e substitui o substantivo “globalização”. 

 

 
 O Estado de S. Paulo, 11 maio 2014. 

 
6. O humor da tira origina-se da enunciação da palavra 

hospitaleira para caracterizar uma família dona de um 
hospital. Embora as duas palavras apresentem o 
mesmo radical, o acréscimo do sufixo-eira muda com-
pletamente o significado do adjetivo, que é correta-
mente expresso por: 

 
A) honesta. 
B) despojada. 
C) acolhedora. 
D) segura. 
E) derradeira. 

 
7. O parágrafo a seguir é a exigência feita pelo Manual 

de Redação Oficial da Presidência da República sobre 
a correção ortográfica em documentos oficiais. 

 
A correção ortográfica é requisito elementar de qual-
quer texto, e ainda mais importante quando se trata 
de textos oficiais. Muitas vezes, uma simples troca de 
letras pode alterar não só o sentido da palavra, mas 
de toda uma frase. O que na correspondência particu-
lar seria apenas um lapso datilográfico pode ter reper-
cussões indesejáveis quando ocorre no texto de uma 
comunicação oficial ou de um ato normativo. Assim, 
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toda revisão que se faça em determinado documento 
ou expediente deve sempre levar em conta a correção 
ortográfica. 
Disponível em:  
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm#_Toc26002120>. 
Acesso em: 14 jun. 2014. 

 
Supondo que as frases a seguir fossem empregadas 
em documentos oficiais, qual delas deveria ser rees-
crita por apresentar erro ortográfico? 

 
A) Na iminência do evento, foram arrecadados mui-

tos donativos. 
B) Não será necessário despender maior tempo para 

o evento. 
C) O evento será realizado em virtude da carestia 

que acomete os atingidos. 
D) A licitação será homologada para suprir os man-

timentos da despensa do setor. 
E) O evento a ser realizado terá caráter exclusiva-

mente beneficiente. 
 

Vó Gertrudes 
 

A Vó Gertrudes – interpretada pela atriz catarinense 
Regina Vogue, radicada em Curitiba há mais de 30 
anos – marca presença na cidade falando à popula-
ção sobre a importância do respeito às leis de trânsito 
e dando dicas sobre a boa convivência no trânsito. Al-
gumas dicas forma reproduzidas a seguir. 

 
1. No sinaleiro, deixe a maldita da primeira marcha 
engatada e, quando abrir o sinal, não vacile, arranque! 
Muito provavelmente o motorista de trás não é guarda 
de trânsito e não tem nenhuma obrigação de avisar 
que o sinal está verde. 
2. Quem não sabe fazer baliza que tenha humildade. 
É preferível parar num estacionamento e não atravan-
car a vida de quem tem mais o que fazer. 
3. Com tantas toupeiras no trânsito, é preciso deixar 
bem claro: se a sorrateira placa do radar diz 60, é 60 
de verdade, não é 20 pra inglês ver. Vale o que está 
escrito e a sinalização não é para fazer de conta. 
4. Acidente de trânsito é para ver no jornal do dia se-
guinte. Ou o desinformado nunca viu uma lanterna 
quebrada? Ninguém precisa ficar olhando com cara 
de otário para qualquer arranhão que sempre aconte-
ce no trânsito, e seguir em frente como se estivesse 
num cortejo fúnebre. 
Disponível em:  
<http://abetran.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=27176&I
temid=143>. Acesso em: 20 jun. 2014. 

 
8. É comum que, para atingir com mais facilidade o pú-

blico-alvo, as campanhas publicitárias façam uso de 
estruturas e expressões informais da língua. No caso 
dos conselhos da Vó Gertrudes, as expressões infor-
mais “não vacile” e “pra inglês ver” podem ser corre-
tamente interpretadas como 

 
A) valorize seu espaço e acelere de verdade. 
B) não seja bobo e só faça de conta. 

C) não seja irresponsável e apenas para fazer de 
conta. 

D) aproveite a oportunidade e para os ricos verem. 
E) acelere e para quem é inteligente ver. 

 
 

 
  Amarildo. Disponível em: <www.chargeonline.com.br>. Acesso em: 25 nov. 2013. 

 
9. Com base na interpretação da linguagem verbal e não 

verbal da charge, é possível inferir corretamente que 
 

A) ao colocar o bom senso e a tolerância como pos-
síveis sinais de trânsito, o chargista faz um alerta 
para características escassas no comportamento 
dos motoristas. 

B) o chargista tece um elogio ao comportamento dos 
motoristas em situações adversas, pois sempre 
agem com bom senso e tolerância. 

C) a tolerância e o bom senso são argumentos de 
consenso e, com o emprego feito pelo chargista, 
tornam-se banalizados nas regras de trânsito. 

D) a prática de tolerância e bom senso, embora seja 
muito evidente em outras áreas de convivência 
social, encontra-se escassa no trânsito. 

E) o trânsito é uma situação em que as pessoas sen-
tem-se mais responsáveis por seus atos, por isso 
é preciso elogiar, como faz o chargista, a existên-
cia de bom senso e tolerância. 

 
10. Algumas palavras como bastante e anexo geram vá-

rias dúvidas em qualquer falante de língua portuguesa 
quando precisa empregá-las. Isso não ocorre sem ra-
zão, pois, dependendo das estruturas em que se en-
contram, são palavras que variam em gênero ou nú-
mero, ou são invariáveis. Com base na compreensão 
de que essas palavras podem assumir várias formas, 
assinale a alternativa em que ambas obedecem às 
regras de concordância da norma padrão da língua 
portuguesa. 

 
A) Os pedidos em anexo poderiam gerar bastante 

dores de cabeça ao destinatário. 
B) As petições seguem anexo para que você tenha 

bastante tempo de analisar. 
C) Há bastante situações em que as fichas em anexo 

não abrem. 
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D) As fotos seguiam anexas com bastantes comentá-
rios sobre o evento. 

E) Quando os anexos não vêm, há bastante recla-
mações na repartição. 

 
MATEMÁTICA 

 
11. Uma determinada empresa decide fazer um passeio 

com seus funcionários e, para isso, locaram um ôni-
bus de viagem. A diária cobrada pelo aluguel é R$ 
100,00, acrescida de R$ 2,00 a cada quilômetro roda-
do. Após um dia de passeio, essa empresa pagou o 
valor de R$ 550,00. Quantos quilômetros foram per-
corridos de ônibus nesse passeio?  

 
A) 200 km. 
B) 225 km. 
C) 100 km. 
D) 125 km. 
E) 450 km. 

 
12. Uma empresa fabricante de xampu consultou 200 

pessoas para fazer um levantamento da aceitação de 
seus produtos no mercado. Observe os dados e res-
ponda: quantas pessoas não usam nenhum dos três 
produtos? 

 
Tipos de xampu: 

 
• Cabelos lisos – 66 pessoas 
• Cabelos crespos – 60 pessoas 
• Cabelos oleosos – 80 pessoas 
• Cabelos lisos e oleosos – 44 pessoas 
• Cabelos lisos e crespos – 36 pessoas 
• Cabelos oleosos e crespos – 36 pessoas 
• Cabelos oleosos, crespos e lisos – 20 pessoas 

 
A) 100 pessoas. 
B) 60 pessoas. 
C) 96 pessoas. 
D) 70 pessoas.  
E) 90 pessoas.  

 
13. Certa bactéria é extinta por um antibiótico de acordo 

com a função Q(t) = K. 2 – 0,2 t, em que K é uma cons-
tante, t é o tempo em horas e Q(t) indica a quantidade 
de bactérias no organismo no instante t. Sabe-se que 
a quantidade inicial é de 16384 bactérias. Calcule o 
valor de K e o tempo necessário, respectivamente, pa-
ra que existam apenas 64 bactérias. 

 
A) K = 213 e t = 35 horas. 
B) K = 212 e t = 30 horas. 
C) K = 210 e t = 20 horas. 
D) K = 214 e t = 40 horas. 
E) K = 211 e t = 25 horas. 

 
14. Sobre as propriedades dos determinantes, é INCOR-

RETO afirmar: 

A) Se uma linha ou coluna de uma matriz quadrada 
for combinação linear de outras linhas ou colunas, 
então, o determinante da matriz é nulo. 

B) Se todos os elementos de uma linha ou coluna de 
uma matriz quadrada forem nulos, o seu determi-
nante é zero. 

C) O determinante de uma matriz quadrada A é dife-
rente ao determinante de sua transposta At, ou se-
ja, Da ≠ Dat. 

D) Se trocarmos de posição entre si duas linhas ou 
duas colunas de uma matriz quadrada, o determi-
nante da nova matriz é o oposto do determinante 
da primeira matriz. 

E) Se multiplicarmos todos os elementos de uma li-
nha ou de uma coluna por um número real H, en-
tão o determinante da nova matriz é igual ao de-
terminante da primeira matriz multiplicado por H. 

 
15. Em um bufê são servidos 9 tipos de saladas e 7 tipos 

de carnes. Quero montar um prato com 4 tipos de sa-
ladas e 3 tipos de carnes. Quantas possibilidades dife-
rentes existem para que eu monte este prato? 

 
A) 161 possibilidades. 
B) 4.410 possibilidades. 
C) 126 possibilidades. 
D) 35 possibilidades. 
E) 756 possibilidades. 

 

16. Seja o sistema linear 








−=−+
=−+

=+−

122

0

723

zyx

zyx

zyx

 

 
Então, x + y + z é igual a: 

 
A) 6. 
B) 3. 
C) -2. 
D) 4. 
E) 0. 

 
17. Léo e Bia estão casados há três anos e decidem ter 

filhos. Bia então consulta seu médico, e este lhe expli-
cou que a chance de uma mulher saudável engravidar 
em um mês é de 20%. Então, a chance de Bia engra-
vidar no terceiro mês de tentativa será: 

 
A) 10,24%. 
B) 30%. 
C) 60%. 
D) 12,8%. 
E) 40%. 

 
18. Um aluno colocou em seu estojo de material escolar 5 

canetas esferográficas azuis, 3 lápis e 2 canetas esfe-
rográficas verdes. Se ele retirar apenas um desses 
materiais, qual a probabilidade de ser uma caneta es-
ferográfica verde? 
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A) 3 para 10.  
B) 1 para 2.  
C) 2 para 5. 
D) 8 para 10.  
E) 1 para 5.  

 
19. Os temporais, muitas vezes, causam grandes danos 

às ruas, aos comércios e às casas das cidades. Uma 
casa foi destelhada e o proprietário precisou subir no 
telhado e repor as telhas. Ele colocou uma escada in-
clinada à parede da casa, formando um ângulo de 60° 
em relação ao solo. Sabendo que a casa tem 12 me-
tros de altura, calcule o comprimento da escada utili-
zada pelo proprietário. 

 (Considere: sen 60° = 
2

3
; cos 60° = 

2

1
; tang 30° = 3 ). 

     
A) 6 metros. 

B) 8 3  metros.   
C) 15 metros. 

D) 4 3 metros.                                    

E) 2 3 metros. 
 

20. Dado o polinômio P(x) = (a + 5) x² + (2b – 14) x + c, 
calcule o valor de a, b e c para que o polinômio seja 
identicamente nulo. 

 
A) a = 0 ; b = -5 ; c = 2. 
B) a = 5 ; b = -7 ; c = 0. 
C) a = 7 ; b = 0 ; c = 5. 
D) a = -5 ; b = 7 ; c = 0. 
E) a = 0 ; b = 0 ; c = 0. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. O princípio de funcionamento dos freios a tambor a ar 

comprimido é o mesmo do freio hidráulico (fluido de 
freio), isto é, as sapatas instaladas na parte fixa do ve-
ículo (freio) reagem contra a parte móvel (tambor). 
Após acionar o pedal de freio, o ar comprimido é inje-
tado, sob pressão, em um “elemento mecânico” que 
resulta no acionamento das sapatas contra o tambor. 
O “elemento mecânico” que recebe o ar comprimido 
quando o pedal do freio é pressionado e, por meio de 
um diafragma e haste, aciona uma alavanca para girar 
o eixo provido de um came que expande as sapatas, 
comprimindo-as contra o tambor, chama-se: 

 
A) válvula de alívio. 
B) atuador pneumático ou câmara de freio. 
C) lona de freio. 
D) cilindro hidráulico. 
E) pinça hidráulica. 

 
22. O trânsito urbano é um ambiente severo, onde para-

das e arrancadas repetidas impõem alta demanda ao 
veículo, gerando grande carga de esforço ao trem de 
força e freios, além do aumento do consumo de com-

bustível. Para aproveitar a energia despendida nas 
frenagens, o ônibus híbrido possui uma configuração 
híbrida composta de um motor diesel e de um mo-
tor/alternador elétrico, este operando como gerador de 
energia que carrega as baterias do veículo durante as 
frenagens. As duas fontes de energia são controladas 
por meio de sensores para uma perfeita interação. A 
figura a seguir mostra um esquema simplificado dos 
componentes utilizados em um ônibus híbrido. 

 

 
 
Assinale a alternativa que corresponde de forma 
CORRETA ao número que representa o mo-
tor/alternador elétrico mostrado no esquema simplifi-
cado. 

 
A) 1. 
B) 3. 
C) 4. 
D) 5. 
E) 2. 

 
23. Os tambores de freio são fabricados com uma liga 

especial de ferro fundido cinzento, na qual o ferro é o 
principal responsável pela resistência e a grafita lame-
lar facilita a dissipação do calor gerado pelo atrito en-
tre as partes. Como a qualidade dos tambores deter-
mina o desempenho de todo o sistema de freio, os 
tambores precisam ter boa resistência ao desgaste, 
ao choque térmico e boa capacidade de amortecimen-
to e compressão para que resistam a esforços mecâ-
nicos a altas temperaturas. A durabilidade dos com-
ponentes de fricção é afetada pelo desgaste, que é di-
retamente proporcional à temperatura, e também pela 
geometria do freio e o acabamento superficial das pis-
tas de frenagem. Seguem alguns danos que ocorrem 
nos tambores de freio: 

 
I. Dano causado por inclusão de corpos estranhos 

na região de contato (rebite, sujeira etc.); desgas-
te excessivo da lona de freio (sapata ou rebite tra-
balha diretamente em contato com o tambor de 
freio); material abrasivo ou lonas de má qualidade. 

II. Dano decorrente do superaquecimento da área de 
contato entre o tambor e a lona, ocasionada por 
frenagem brusca, má qualidade dos materiais de 
fricção ou má regulagem do sistema de freio. É 
necessária a retificação para o seu desapareci-
mento. 
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III. Dano decorrente da fadiga térmica do material. 
Para profundidades maiores do que 1,0 mm, é 
necessária a retirada através de uma usina-
gem/retificação na pista de frenagem do tambor 
de freio. 

IV. Dano perceptível pela pulsação no pedal de freio 
devido à alteração da geometria do tambor, sendo 
possível a utilização do tambor, desde que restrito 
a valores aceitáveis. 

 
Marque a alternativa que apresenta de forma COR-
RETA os itens sobre os danos que ocorrem nos tam-
bores de freio expostos nas assertivas acima. 

 
A) I = Desgaste irregular; II = Fissuras; III = Superfí-

cie espelhada; IV = Ovalização. 
B) I = Ovalização; II = Superfície espelhada; III = Fis-

suras; IV = Desgaste irregular. 
C) I = Desgaste irregular; II = Superfície espelhada; 

III = Fissuras; IV = Ovalização. 
D) I = Fissuras; II = Desgaste irregular; III = Ovaliza-

ção; IV = Superfície espelhada. 
E) I = Superfície espelhada; II = Ovalização; III = Fis-

suras; IV = Desgaste irregular. 

 
24. A gestão eletrônica dos freios pertence aos itens de 

segurança ativa dos veículos, assumindo funções que 
atuam sobre os freios e as que atuam sobre a gestão 
eletrônica do motor. A razão de seu uso consiste em 
melhorar a dirigibilidade, a estabilidade, a tração e a 
frenagem. Isso é conseguido aproveitando ao máximo 
a aderência dos pneus ao pavimento, evitando assim 
a ultrapassagem dos limites físicos que mantêm o ve-
ículo estável. A introdução do sistema ABS (Anti-lock 
Breaking System) como item de segurança ativa em 
um veículo reduz significativamente os riscos de aci-
dentes, mesmo em situações críticas, além de garantir 
maior domínio do veículo. A função do sistema ABS 
(Anti-lock Breaking System) é: 

 
A) evitar o bloqueio das rodas em frenagens bruscas 

por meio de um sistema de antibloqueio com con-
trole realimentado, que modula a pressão nos 
freios em resposta às medidas de desaceleração 
da roda, mantendo a dirigibilidade do veículo. 

B) controlar a estabilidade automática em curvas, 
quando é detectada uma tendência de derrapa-
gem do veículo, independente de estar aceleran-
do ou travando, evitando que o veículo saia da 
trajetória desejada pelo motorista. 

C) verificar se os pneus giram em falso, uma vez que 
um diferencial permite que uma roda gire mais 
que a outra, possibilitando ao eixo “patinar”. Os 
freios são acionados momentaneamente e o tor-
que é transferido para a roda que está parada.  

D) monitorar a velocidade de acionamento do pedal 
do freio, auxiliando o motorista a aplicar a força 
máxima na frenagem. 

E) Comandar os sistemas de combustível e ignição 
de um motor para proporcionar economia de 

combustível e reduzir os poluentes produzidos por 
este, controlando com exatidão a concentração de 
combustível (relação ar-combustível) e a tempori-
zação das velas (avanço da ignição e duração). 
 

25. As catracas utilizadas em ônibus são dispositivos 
dotados de corpo e braços que instrumentalizam o 
bloqueio/liberação da passagem dos passageiros. 
Sua liberação pode ser mecânica, dependente da 
ação física do usuário ou cobrador, ou automática, 
dependente da validação de bilhete ou de cartão para 
ser destravada. O acionamento do validador pode ser 
com ou sem contato (introdução do cartão em uma 
ranhura ou simples exibição do cartão a uma distância 
pequena da leitora ótica do validador). Marque a al-
ternativa INCORRETA sobre a manutenção das ca-
tracas. 

 
A) Em toda intervenção de manutenção devem ser 

verificados os sensores, a solenoide, as travas, as 
molas, os rolamentos, o contador e a tampa, uma 
vez que o validador depende da catraca para fun-
cionar corretamente. 

B) Em toda intervenção de manutenção, os lacres 
deverão ser verificados e devem ter sua aplicação 
controlada, uma vez que a sua colocação no vali-
dador e na catraca é importante para inibir adulte-
rações desses equipamentos. 

C) Depois de identificada a causa, as correções de-
verão ser feitas visando ao correto funcionamento 
da catraca. 

D) Para a limpeza da cavidade de passagem do 
cartão, deve ser utilizado um pincel limpo com 
cerdas duras, passando-o com suavidade. 

E) As soluções mais comuns nas correções são a 
manutenção/troca de contador mecânico, ajustes 
mecânicos da catraca (travas e solenoide), repa-
ros em instalações/chicotes elétricos, troca de 
sensores, instalação ou reparos em filtros capaci-
tivos. 
 

26. O turbocompressor usado nos motores do ciclo diesel 
é também denominado de turbina, turbocharger, tur-
boalimentador ou turbo. Constituído por um conjunto 
de dois rotores montados nas extremidades de um ei-
xo, o turbocompressor é acionado pela energia cinéti-
ca dos gases da descarga. O aumento da pressão do 
ar no coletor de admissão acima da pressão atmosfé-
rica propicia um aumento de massa de ar sem aumen-
to do volume, resultando em uma potência maior e em 
um consumo específico menor. O intercooler é um sis-
tema utilizado em conjunto com o turbocompressor 
em motores ciclo diesel, sendo a sua função: 

 
A) conduzir o ar filtrado até os cilindros do motor. 
B) resfriar o ar proveniente do turbocompressor. 
C) conduzir o ar do meio ambiente até o interior dos 

cilindros e depois eliminar os resíduos da combus-
tão. 

D) reter partículas grandes contidas no ar. 
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E) distribuir o óleo lubrificante entre as partes móveis 
do motor com objetivo de diminuir o desgaste, o 
ruído e auxiliar no arrefecimento do motor. 

 
27. A função do sistema de alimentação de combustível 

de um motor diesel é conduzir o combustível desde o 
tanque de combustível até o interior dos cilindros. Ele 
é responsável pela dosagem e injeção do combustível 
pulverizado no interior dos cilindros, segundo a ordem 
de injeção do motor. A figura mostra um circuito de 
alimentação de combustível de um motor diesel com 
seus componentes principais. 

 

 
Figura adaptada de 
<http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/varella/Downloads/IT154_motores_e_trat
ores/Literatura/Noções Básicas de Motores Diesel.pdf>. 

 
Marque a alternativa que corresponde à CORRETA 
numeração dos componentes do sistema de alimenta-
ção de combustível de um motor diesel conforme 
mostrado na tabela abaixo: 

 
Numeração Componentes do circuito de combustível 

1 (     ) Copo de sedimentação 
2 (     ) Filtro de combustível 
3 (     ) Bico injetor  
4 (     ) Bomba alimentadora 
5 (     ) Tubulação de retorno da bomba 
6 (     ) Tubulação de alta pressão 

 
A) 3 – 5 – 1 – 4 – 2 – 6. 
B) 3 – 5 – 1 – 4 – 6 – 2. 
C) 5 – 3 – 1 – 4 – 2 – 6. 
D) 5 – 3 – 1 – 4 – 6 – 2. 
E) 4 – 5 – 1 – 3 – 2 – 6. 

 
28. Os sistemas de injeção eletrônica diesel permitem que 

o processo de combustão seja controlado de modo 
mais eficiente do que nos sistemas de injeção mecâ-
nicos. A quantidade e o tempo de pulverização do 
combustível são mais precisos. Algumas vantagens 
dos sistemas eletrônicos em relação aos mecânicos 
são: maior rendimento do motor, melhor combustão, 
menor consumo de combustível e emissão de poluen-
tes. Entre os sistemas eletrônicos para injeção diesel 
mais utilizados atualmente, citam-se: 

 

I. Sistemas com uma bomba injetora, em que o con-
trole da injeção é realizado por um dispositivo ele-
tromagnético. 

II. Sistemas compostos por uma bomba de alta 
pressão e um bico injetor para cada cilindro do 
motor, com a injeção controlada por uma válvula 
eletromagnética de acionamento rápido. 

III. Sistemas com uma bomba que gera alta pressão 
disponível para todos os bicos injetores através de 
um tubo distribuidor comum, possibilitando que os 
processos de pressurização e injeção sejam reali-
zados independentemente um do outro. 

 
Marque a alternativa com a CORRETA denominação 
em português e a correspondente denominação em 
inglês relativa às assertivas efetuadas acima sobre 
“sistemas eletrônicos para injeção de óleo diesel”: 

 
A) I = Controle Eletrônico de Diesel (EDC – Electro-

nic Diesel Control); 
II = Sistema com tubo distribuidor comum (CRS – 
Common Rail System); 
III = Sistema com Unidade Injetora (UIS – Unit In-
jector System). 

B) I = Sistema com Unidade Injetora (UIS – Unit In-
jector System); 
II = Controle Eletrônico de Diesel (EDC – Electro-
nic Diesel Control); 
III = Sistema com tubo distribuidor comum (CRS – 
Common Rail System). 

C) I = Sistema com Unidade Injetora (UIS – Unit In-
jector System); 
II = Sistema com tubo distribuidor comum (CRS – 
Common Rail System); 
III = Controle Eletrônico de Diesel (EDC – Electro-
nic Diesel Control). 

D) I = Sistema com tubo distribuidor comum (CRS – 
Common Rail System); 
II = Sistema com Unidade Injetora (UIS – Unit In-
jector System). 
III = Controle Eletrônico de Diesel (EDC – Electro-
nic Diesel Control). 

E) I = Controle Eletrônico de Diesel (EDC – Electro-
nic Diesel Control); 
II = Sistema com Unidade Injetora (UIS – Unit In-
jector System); 
III = Sistema com tubo distribuidor comum ou 
“flauta” (CRS – Common Rail System). 

 
29. Para atestar o bom desempenho de um sistema de 

injeção eletrônica de óleo diesel, é necessária a verifi-
cação dos parâmetros de funcionamento, a sua análi-
se na forma gráfica e a impressão dos resultados. Is-
so é conseguido com o uso de equipamentos eletrôni-
cos de teste, os quais permitem que a quantidade e o 
tempo de pulverização do combustível sejam preci-
samente regulados e controlados. Um bom resultado 
implica um maior rendimento do motor, diminuição de 
consumo de combustível e melhor controle na emis-
são de poluentes. Entre as funções de um equipa-
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mento eletrônico de teste de um sistema de injeção 
eletrônica de óleo diesel citadas abaixo, a única IN-
CORRETA é: 

 
A) Permitir o teste dos atuadores. 
B) Não permitir o “corte” da injeção de óleo diesel 

nos cilindros. 
C) Identificar o número da ECU. 
D) Ler os códigos de defeito do módulo. 
E) Ajustar o pedal do acelerador. 

 
30. A escala de Ringelmann é utilizada para o controle da 

combustão, medindo a opacidade da emissão expeli-
da pela descarga de veículos e caldeiras que funcio-
nam com óleo diesel. Sobre a escala de Ringelmann 
são feitas as seguintes proposições: 

 
I. É uma escala para a comparação colorimétrica de 

fumaça. 
II. Possui cinco graduações de cores, indo do branco 

ao preto, contendo entre elas quatro variações de 
cinza. 

III.  Sua interpretação está correlacionada a vários fa-
tores externos, como calor, sol, dias nublados e 
acuidade visual do operador. 

 
Marque a alternativa que identifica as proposições 
CORRETAS efetuadas sobre a escala de Ringel-
mann. 

 
A) Somente as proposições II e III estão corretas. 
B) Somente as proposições I e III estão corretas. 
C) Somente as proposições I e II estão corretas. 
D) As proposições I, II e III estão corretas. 
E) Apenas a proposição II está correta. 

 
31. Um sistema de embreagem tem como finalidades 

principais desacoplar o motor do sistema de transmis-
são no momento do engate de marchas e manter a 
transmissão da potência quando acoplado. Em função 
da força “confortável” que um motorista aplica no pe-
dal da embreagem e da força necessária para deslo-
car a placa de pressão do platô, existe a necessidade 
da multiplicação da força para os diferentes veículos, 
tais como de passeio, comerciais leves e comerciais 
pesados. Um sistema de acionamento de embreagem 
normalmente empregado para veículos pesados é o 
sistema de embreagem hidráulico com auxílio pneu-
mático, cuja descrição CORRETA corresponde à al-
ternativa: 

 
A) acionamento que utiliza um cilindro auxiliar hi-

dropneumático, com o primeiro trecho trabalhando 
em baixa pressão e o segundo, após o amplifica-
dor, em alta pressão. 

B) sistema composto por tirantes e alavancas ou por 
cabo e alavancas. 

C) sistema que proporciona a multiplicação de força 
através de relação hidráulica entre cilindro mestre 
e auxiliar. 

D) sistema composto por dois rotores que, ao apre-
sentarem variação de rotação diferencial, geram 
uma corrente induzida e um campo elétrico que 
arrasta o outro rotor, promovendo o acoplamento. 

E) sistema composto de três peças: um cilindro ex-
terno, um eixo central e um par de pesos, junta-
mente com uma mola que os retrai contra o eixo. 
Se o eixo girar rapidamente, a força centrífuga 
nos pesos supera a força aplicada pela mola e os 
pesos são atirados para o lado oposto ao eixo, en-
tram em contato com o interior do cilindro e o ci-
lindro começa a girar. 

 
32. Um dos sistemas utilizados em veículos automotores, 

cuja finalidade é transmitir os movimentos que permi-
tem a realização de curvas e manobras, é movimen-
tado mecanicamente por dispositivo servo assistido 
com o auxílio de bomba hidráulica, ou por motor elé-
trico. É constituído por elementos como a barra, a co-
luna e a caixa. O sistema descrito refere-se ao siste-
ma veicular denominado: 

 
A) chassi. 
B) freios. 
C) arrefecimento. 
D) carroceria. 
E) direção. 

 
33. Independente de ser um automóvel, caminhão ou 

ônibus, os veículos automotores possuem sistemas 
ou partes que funcionam segundo os mesmos princí-
pios. Entre eles existe um sistema que tem a função 
de absorver impactos por meio dos seus componen-
tes, não permitindo que as solicitações devido às irre-
gularidades do solo cheguem até os usuários, man-
tendo a estabilidade do veículo e evitando picos de 
solicitação na estrutura. O sistema descrito refere-se a 
um sistema utilizado em veículos denominado: 

 
A) direção. 
B) freios. 
C) suspensão. 
D) arrefecimento. 
E) carroceria. 

 
34. A estabilidade dos veículos automotores, seu compor-

tamento neutro em curvas, a segurança e o conforto 
em marcha dependem, em grande parte, de seus sis-
temas de direção e suspensão. Uma opção de siste-
ma de suspensão indicada para caminhões e, tam-
bém, muito utilizada em ônibus é o sistema de sus-
pensão pneumático, no qual molas em formato de ba-
lão de ar substituem os feixes de molas encontrados 
no tipo convencional de suspensão. Para os automó-
veis de passeio, um sistema de suspensão utilizado é 
o denominado McPherson, o qual consiste em um sis-
tema que possibilita que cada um dos lados da sus-
pensão trabalhe de forma independente, permitindo 
que as rodas passem por um desnivelamento não 
modificando o posicionamento da roda oposta. Mar-
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que a alternativa que se refere de forma CORRETA 
ao sistema de suspensão denominado McPherson. 

 
A) Caracteriza-se por possuir no mínimo três braços 

ligando a manga de eixo aos chassis. As várias li-
gações permitem maior liberdade para ajustes e 
regulagem, em função do curso e das forças de 
aceleração e frenagem. 

B) É constituída por um feixe de molas fixas entre si 
e preso transversalmente à carroceria, que é do 
tipo monobloco. 

C) Sistema de suspensão constituído por um eixo de 
aço especial, de secção circular, que pode ser de-
formado por torção. Uma de suas extremidades é 
fixada ao chassi do veículo e a outra fica ligada 
solidária ao braço da suspensão. Esse braço re-
cebe a carga, que é aplicada a uma barra de tor-
ção. 

D) Sua disposição típica consiste em uma coluna te-
lescópica com mola helicoidal e amortecedor con-
cêntricos, fixa na parte superior por um mancal e 
por um braço transversal na parte inferior. 

E) Consiste em um feixe de molas constituído por 
certo número de lâminas de aço, unidas por um 
parafuso (espigão) em sua parte central, e fixo ao 
veículo por um jumelo. 

 
35. As normas de segurança veicular visam à garantia da 

operação da frota de transporte público sob contratos 
de concessão e permissão em condições seguras e 
ambientalmente corretas. A inspeção veicular da frota 
consiste na verificação das condições de manutenção 
e conservação, com o principal objetivo de reduzir a 
quantidade de falhas e acidentes em via pública, sen-
do reguladas por normas específicas que regulam os 
tipos de inspeção (legislação específica em cada área 
de jurisdição para a frota de ônibus, táxi, escolar, fre-
tamento e motofrete). Entre as inspeções efetuadas 
está a inspeção mecânica do sistema rodante, na qual 
se verifica: 

 
I. As porcas das rodas, a folga e vazamentos no cu-

bo da roda, o rolamento da roda. 
II. O estado de conservação das rodas quanto a trin-

cas, amassados e quebra, independente da ex-
tensão; a existência de porcas e espelhos. 

III. O estado de conservação do talão, da lateral e da 
banda de rodagem dos pneus. 

IV. A existência de pneus reformados no eixo diantei-
ro (recapados, recauchutados e remoldados). 

V. O desgaste do pneu, verificando-se a profundida-
de limite de segurança dos sulcos (referência TWI 
– Tread Wear Indicator). 

 
Marque a alternativa que identifica as assertivas 
CORRETAS. 

 
A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

C) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
D) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas. 
E) As assertivas I, II, III, IV e V estão corretas. 

 
36. O sistema rodante dos veículos automotores tem co-

mo principal finalidade facilitar o deslocamento com 
maior suavidade possível, diminuindo o atrito dos 
componentes da roda e proporcionando o amorteci-
mento da carga. Grande parte do desempenho do sis-
tema de rodagem depende dos pneus, os quais inter-
ferem na condução do veículo, uma vez que o seu es-
tado influi nas frenagens, acelerações e nos sistemas 
de direção e suspensão. Assinale a alternativa IN-
CORRETA sobre as características de bom desem-
penho e de boa conservação dos pneus que é neces-
sário observar. 

 
A) A vida útil dos pneus depende do balanceamento 

dos pneus, do estado geral dos rolamentos das 
pontas de eixo, das imperfeições das estradas e 
do tambor estar ovalado. 

B) A vida útil dos pneus independe do alinhamento 
das rodas (câmber, caster, divergência, conver-
gência). 

C) A calibragem deve seguir as especificações do 
fabricante, visto que, em um pneu muito cheio, ve-
rifica-se o desgaste prematuro da parte central da 
banda de rodagem, e, abaixo da especificação, o 
desgaste ocorre nas extremidades. 

D) Um dos problemas mais comuns que se verifica 
nos pneus, quando submetidos a pesadas cargas 
e altas velocidades, é a decapagem (dechapa-
gem), ou seja, o pneu solta borracha, ocorrendo 
com mais frequência nos pneus recapados. 

E) A utilização incorreta ou a má regulagem dos frei-
os provoca o travamento das rodas e, consequen-
temente, a derrapagem do veículo, causando um 
lixamento da banda de rodagem dos pneus ou, às 
vezes, até soltando borracha, inutilizando-o ou re-
duzindo em muito a sua vida útil. 

 
37. O chassi dos veículos para o transporte coletivo de 

passageiros é uma armação flexível composta de lon-
garinas, suportes, travessas e de uma plataforma, 
destinados a suportar todas as partes suspensas do 
veículo, inclusive a carroceria. A carroceria é uma 
carcaça de chapa metálica, apoiada sobre o chassi, 
onde se alojam os passageiros. Para a inspeção vei-
cular do chassi e da carroceria, é necessário informar 
o arranjo da composição de chassi e carroceria pre-
sente no veículo a ser inspecionado. Uma das combi-
nações existentes é a do tipo “biarticulado”, o que sig-
nifica ser um veículo para o transporte coletivo de 
passageiros. Marque a alternativa com as característi-
cas CORRETAS de uma combinação do tipo “biarticu-
lado”. 

 
A) Constituído por uma única unidade rígida, com 

motor próprio e solidário e o compartimento de 
passageiros situado em um piso único. 
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B) Constituído por duas unidades rígidas, devida-
mente acopladas, que permitam comunicação en-
tre elas. 

C) Constituído por três unidades rígidas, devidamen-
te acopladas, que permitam comunicação entre 
elas. Pelo menos uma unidade deverá estar dota-
da de tração, sendo permitidos somente veículos 
com um piso simples. 

D) Simples ou articulado, possuindo dois comparti-
mentos de passageiros, situados em pisos sobre-
postos total ou parcialmente, que se comunicam 
entre si por meio de escada (s). 

E) Constituído por duas unidades rígidas, ambas ba-
sicamente do tipo ônibus com piso único ou de 
duplo piso, e destinadas à acomodação dos pas-
sageiros e suas bagagens, interligadas por um 
sistema de engate, sem possibilidade de livre 
passagem entre elas, sendo somente a primeira 
dotada de tração. 

 
38. A vistoria durante a inspeção mecânica para veículos 

de transporte coletivo é efetuada por responsável cre-
denciado pelo órgão gerenciador do transporte coleti-
vo, o qual inspeciona os diversos itens dos veículos 
quanto a defeitos e não conformidades. Após a inspe-
ção, as informações são repassadas às transportado-
ras para a adoção de providências. Como os itens a 
serem analisados são em grande número, estes são 
agrupados em sistemas, entre eles os sistemas de-
nominados freio, suspensão, chassi, transmissão, sis-
tema rodante, sistema de direção, carroceria, elétrica. 
Marque a alternativa que contém os itens INCORRE-
TOS referentes ao sistema elétrico. 

 
A) Pneu, mola, pivot e amortecedor. 
B) Bateria, alternador, motor de partida, limpador pa-

ra-brisa. 
C) Faróis, farolete lanternas, lente das lanternas, ilu-

minação interna, vidro do farol. 
D) Luzes: do freio, da placa, do painel, de ré, de de-

grau da porta, de salão, vigia, do itinerário. 
E) Campainha, buzina, setas indicadoras, pisca-

alerta. 
 

39. A inspeção mecânica de veículos da modalidade ôni-
bus  sob a forma de concessão e permissão é um pro-
cesso de avaliação que visa garantir as condições de 
segurança veicular, em atendimento às exigências 
específicas da modalidade de transporte e sua con-
formidade com os requisitos estabelecidos. Diversos 
sistemas são inspecionados, entre eles os sistemas 
de suspensão, de freios, da carroceria, do eixo dian-
teiro e da direção e o sistema rodante. A alternativa 
que descreve de forma CORRETA alguns itens a se-
rem inspecionados no “sistema carroceria” é: 

 
A) pneus dianteiros e traseiros, rodas, elementos de 

fixação da roda, aro da roda. 
B) amortecedores, feixe de molas, bucha da barra 

estabilizadora, bolsões de ar. 

C) caixa de direção, eixo dianteiro e traseiro, termi-
nais da barra, braço intermediário. 

D) freio de estacionamento, almofada do pedal do 
freio, disco de freio, cilindros pneumáticos e de 
freio (cuíca), lonas de freio. 

E) para-choques, espelhos retrovisores, estrutura, ci-
lindro das portas, quadro da janela, bancos dos 
passageiros. 
 

40. O sistema elétrico permite a introdução de inovações 
e o aprimoramento de tecnologias nos veículos auto-
motores, fazendo com que praticamente todas as fun-
ções no veículo sejam comandadas ou monitoradas 
por sistemas eletrônicos, com desempenho superior 
aos sistemas mecânicos e hidráulicos convencionais. 
O uso de módulos de controle não se limitou somente 
ao controle do motor, existindo diversas aplicações de 
módulos eletrônicos para funções que estão relacio-
nadas ao chassi e à carroceria, os quais atendem às 
solicitações dos consumidores e órgãos regulatórios 
quanto à segurança, dirigibilidade, economia de com-
bustível, controle de emissões, conforto e entreteni-
mento. A organização desses módulos de controle le-
vou à definição de uma “arquitetura elétrica”, a qual é 
o esquema de arranjo dos elementos funcionais, seu 
mapeamento em componentes físicos e a especifica-
ção de suas interfaces em relação aos outros compo-
nentes físicos com os quais interage. A alternativa que 
representa de forma INCORRETA os aspectos que 
definem a “arquitetura elétrica” de um veículo é: 

 
A) relações e interconexões de subsistemas e com-

ponentes. 
B) interfaces para outros sistemas. 
C) colocação de todos os equipamentos em uma 

unidade compacta unida ao motor. 
D) características de interação com o meio ambiente. 
E) arquitetura de software, dados e fluxo de dados 

no sistema. 
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