
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Português 
- 10 questões de Matemática 
 

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Permitido, apenas, o uso de canetas AZUL e/ou PRETA, transparentes. É proibido o uso de lápis e borracha. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá sair da sala para ir ao banheiro, após 01:00 hora de prova. O Candidato só poderá 
retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas 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. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* 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. 
* 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. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 09/07/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, de 30/04/2018. 
 * 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!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 MOTORISTA CNH “D” 



 

PARTE I - MOTORISTA 

 

01 - O condutor que pretende habilitar-se na categoria “D” 
deverá: 

A) Ir ao DETRAN e solicitar sua LADV. 
B) Requerer a CNH ao agente de trânsito. 
C) Estar habilitado, no mínimo, há dois anos na categoria 

“B” ou no mínimo há um ano na categoria “C” e ser 
maior de 21 anos. 

D) Ser maior de 18 anos. 
E) Estar habilitado, no mínimo, há cinco anos na categoria 

“C”. 
 

02 - Quantos pontos são computados no prontuário do condutor 
a cada infração gravíssima? 

A) 09 pontos. 
B) 05 pontos 
C) 03 pontos. 
D) 07 pontos. 
E) 02 pontos. 

 

03 - As infrações previstas no CTB são classificadas em quatro 
categorias: Quais? 

A) Leves, Médias, Moderadas e Grave. 
B) Graves, Gravíssimas, Leves e Moderadas. 
C) Moderadas, Perigosas, Graves e Médias. 
D) Leves, Graves, Perigosas e Gravíssimas. 
E) Leves, Médias, Graves e Gravíssimas. 

 

04 - Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida 
permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda, se cassado o 
direito de dirigir, resulta em pena de: 

A) Detenção de 06(seis) meses a 01(um) ano, ou multa. 
B) Detenção de 04(quatro) meses a 01(um) ano. 
C) Detenção de 03(três) meses a 01(um)ano. 
D) Detenção de 01(hum) mês a 06 (seis) meses. 
E) Não constitui nenhuma penalidade. 

 

05 - Ao iniciar uma ultrapassagem, o condutor deve respeitar as 
linhas de divisão de fluxo opostos. O que significa uma linha 
simples seccionada? 

A) Ultrapassagem permitida para os dois sentidos. 
B) Ultrapassagem proibida para os dois sentidos. 
C) Ultrapassagem não permitida para veículos de carga. 
D) Ultrapassagem permitida para veículos de passageiros. 
E) Nenhuma das alternativas. 

 

06 - De acordo com a sua utilização, as vias inicialmente 
classificam-se em: 

A) Vias municipais. 
B) Vias interestaduais. 
C) Vias complementares. 
D) Vias urbanas e vias rurais. 
E) Vias regionais. 

 

07 - Após à aprovação nos exames psicológico e médico, o 
candidato a motorista, deverá procurar um centro de formação 
de condutores, (CFC) credenciado pelo DETRAN para a 
realização do curso teórico-técnico, com carga horária de: 

A) 20 (vinte) horas/aula. 
B) 45 (quarenta e cinco) horas/aula. 
C) 40 (quarenta) horas/aula. 
D) 25 (vinte e cinco) horas/aula. 
E) 15 (quinze) horas/aula. 

 

08 - As normas de circulação e conduta, são de grande 
importância para o conhecimento dos condutores de 
veículos no trânsito e também para os usuários das vias 
terrestres. De acordo com as normas estabelecidas, os 
condutores não poderão dirigir: 

A) Usando óculos de grau. 
B) Usando sapatos que não comprometam a utilização 

dos pedais. 
C) Com apenas uma das mãos. 
D) Vestindo roupa escura. 
E) Nenhuma das alternativas. 

 
09 - Quais as penalidades impostas ao condutor que praticar 
homicídio culposo na direção de veículo automotor? 

A) Detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos. 
B) O motorista não será penalizado. 
C) Suspensão do direito de dirigir por 05 (cinco) anos. 
D) Detenção de 06 (seis) meses a 01 (hum) ano. 
E) Detenção de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou 
habilitação para dirigir veículo automotor. 

 
10 - A sinalização de trânsito é feita entre outros elementos, 
de sinais sonoros emitidos pela autoridade de trânsito e seus 
agentes. O que significa 02 (dois) silvos breves? 

A) Pare. 
B) Siga. 
C) Diminua a marcha. 
D) Trânsito impedido em todas as direções. 
E) Ligue os faróis. 

 
11 - Os sinais verticais, de acordo com suas funções, são 
assim classificados: Advertência, Regulamentação e 
Indicação. Qual a finalidade da sinalização de Advertência? 

A) Alertar os usuários da via sobre a ocorrência de 
operação fiscalizadora de trânsito em determinado 
trecho da via. 

B) Advertir sobre a ocorrência de chuva forte capaz de 
inviabilizar o trânsito nas estradas. 

C) Informar os limites de velocidades e possíveis 
buracos na via. 

D) Alertar os usuários da via para condições 
potencialmente perigosas, indicando sua natureza. 

E) Informar sobre a presença de congestionamento. 
 

12 - Em situação de emergência, o condutor do veículo deve 
acionar as luzes de advertência (pisca alerta) e colocar o 
triângulo de segurança ou equipamento similar a pelo 
menos: 

A) 20 metros da traseira do veículo. 
B) 10 metros da traseira do veículo. 
C) 30 metros da traseira do veículo. 
D) 05 metros da traseira do veículo. 
E) 03 metros da traseira do veículo. 

 
13 - Onde não existir sinalização regulamentadora de 
velocidade, nas rodovias, a velocidade máxima permitida é 
de 110 Km/h, para: 

A) Todos os veículos. 
B) Ônibus e micro-ônibus. 
C) Motocicletas. 
D) Carretas e treminhões.  
E) Automóveis, camionetas e motocicletas. 



 

14 - A alta velocidade, o ângulo da curva, as condições da via e 
do veículo podem tirar o veículo da faixa de direção. Qual a força 
que empurra o veículo para fora da curva? 

A) Força centrípeta. 
B) Força motriz. 
C) Força elétrica 
D) Força centrífuga. 
E) Força aérea. 

 
15 - São condições adversas todos os fatores que prejudicam o 
ato de dirigir, tornando maior a possibilidade de um acidente de 
trânsito. A falta de iluminação é considerada uma condição 
adversa de: 

A) Tempo. 
B) Luz. 
C) Trânsito. 
D) Do motorista. 
E) Pedestres. 

 
16 - Deixar de prestar socorro à vítima de acidente, podendo 
fazê-lo, constitui crime. Qual a penalidade aplicada ao condutor? 

A) Detenção de 06 (seis) meses a 01(um) ano ou multa. 
B) Multa. 
C) Apreensão do veículo. 
D) Apreensão da CNH. 
E) Detenção de 06 (seis) meses e apreensão do veículo. 

 
17 - Qual a distância lateral que o motorista deve guardar ao 
passar ou ultrapassar bicicleta? 

A) 1,00 metro. 
B) 80 centímetros. 
C) 50 centímetros. 
D) 30 centímetros. 
E) 1,5 metros. 

 
18 - A suspensão de um veículo é composta por mola, 
amortecedor e braço da suspensão. A finalidade da suspenção é:  

A) Fazer parar e reduzir a velocidade do veículo. 
B) Possibilitar a condução do veículo na direção desejada. 
C) Aumentar os impactos da roda do veículo com o solo. 
D) Absorver os impactos da roda do veículo com o solo. 
E) Tornar o veículo mais confortável. 

 
19 - A fim de proteger e melhorar a qualidade ambiental, foram 
instituídos órgãos, entre eles o CONAMA, que se denomina: 

A) Conselho estadual do meio ambiente. 
B) Conselho nacional da Amazônia. 
C) Instituto brasileiro do meio ambiente. 
D) Conselho nacional do meio ambiente. 
E) Conselho normativo do meio ambiente. 

 
20 - Quando o condutor será submetido a fazer o curso de 
reciclagem? 

A) Quando ele passar 01 (um) ano sem dirigir. 
B) Quando sua CNH tiver vencida. 
C) Quando for suspenso o seu direito de dirigir. 
D) Quando ele achar necessário. 
E) Quando completar 60 (sessenta) anos. 

 
 

 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 21 e 22 referem-se ao fragmento seguinte da obra 
“Utopia” de Thomas Morus. 
 

Há pelos campos casas comodamente construídas, providas 
de toda a espécie de instrumentos de agricultura, e que servem 
de morada aos exércitos de trabalhadores que a cidade envia 
periodicamente ao campo. 

A família agrícola se compõe pelo menos de quarenta 
indivíduos, homens e mulheres, e de dois escravos. Está sob a 
direção de um pai e de uma mãe de família, pessoas graves e 
prudentes. 

Trinta famílias são dirigidas por um filarca. 
Todos os anos vinte cultivadores de cada família regressam 

à cidade; são os que terminaram seus dois anos de serviço 
agrícola. São substituídos, então, por vinte indivíduos que ainda 
não serviram. Os recém-chegados recebem instrução dos que já 
trabalharam um ano no campo, e, no ano seguinte, se tornam 
instrutores por sua vez. Assim os cultivadores não são, nunca, 
todos de uma vez, ignorantes e novatos, e a subsistência pública 
não tem nada a temer da imperícia dos cidadãos encarregados de 
mantê-la. 

Esta renovação anual tem ainda outra finalidade que é a de 
não consumir por muito tempo a vida dos cidadãos nos trabalhos 
materiais e penosos. [...] 

MORUS, Thomas Utopia. Disponível em: 
<http://dominiopublico.gov.br/download/texto/eb000001.pdf>. 

Acesso em: 2 mar. 2016. 
 
21 - Das afirmações seguintes: 
I. A vida no campo é o aspecto da sociedade de “Utopia” 
abordado no trecho. 
II. A produção agrícola é ampliada com o uso de modernas 
tecnologias. 
III. Periodicamente substituem-se os trabalhadores do campo por 
outros que vêm da cidade. 

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

 
22 - Das afirmações seguintes: 
I. Os recém-chegados são orientados pelos que já trabalharam 
um ano no campo, e, no ano seguinte, se tornam instrutores por 
sua vez. 
II. A família agrícola congrega mais pessoas que as famílias que 
conhecemos hoje. 
III. As famílias realizam uma seleção para ver se moram na 
cidade ou no campo. 

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

 
A questão 23 refere-se as estrofes seguintes da canção 
“Tropicana”, de Alceu Valença: 
 

Da manga rosa 
Quero gosto e o sumo 
Melão maduro, sapoti, juá 
Jaboticaba, teu olhar noturno 
Beijo travoso de umbu cajá 



 

Pele macia 
Ai! carne de caju! 
Saliva doce, doce mel 
Mel de uruçu 

Alceu Valença; Vicente Barreto.  
Tropicana. Interpretado por Alceu Valença. 

Em: Cavalo de pau, Ariola, 1982. 
 
23 - Qual é a classificação das palavras destacadas nas 
estrofes quanto à sílaba tônica? 

A) oxítonas 
B) paroxítonas  
C) proparoxítonas 
D) polissílabas 
E) dissílabas 

 
A questão 24 refere-se ao texto seguinte: 
 
 O verbo “ser” transmite os fenômenos da natureza que 
normalmente não mudam, como nos enunciados: “As cidades de 
Manágua e de Chicago são lacustres.” e “A cidade de Juazeiro 
(BA) é fluvial.” Mas as coisas mudam e a presença do verbo 
“estar” dramatiza nitidamente a situação que castiga na 
atualidade muitas cidades do Brasil e terras afora: 
“A avenida principal de nossa cidade está fluvial há três dias.” 
“Devido a mais uma enchente, o centro da cidade está lacustre 
hoje.” 

John Robert Schmitz. Eis a questão!. Em: Revista  
Língua Portuguesa, ano 5, n.66, abril de 2011.  

São Paulo: Editora Segmento, p.19. 
 
24 - O exemplo dado pelo autor do texto se refere à ideia de que 
o uso dos verbos “SER” e “ESTAR” na língua portuguesa: 

A) ambos exprimem particularidades dos indivíduos que 
podem ser alteradas. 

B) ambos exprimem mudanças observáveis. 
C) “Ser” está ligado à essência e as características 

consideradas inerentes; “estar” se refere a uma dada 
situação no momento. 

D) ambos são utilizados para indicar atributos imutáveis. 
E) estão ligados à essência e às características consideradas 

inerentes e comumente instáveis. 
 
A questão 25 refere-se ao poema seguinte: 
 

Verdura 
  

de repente 
me lembro do (I) verde 
da cor (II) verde  
a mais (III) verde que existe 
a cor mais alegre 
a cor mais triste 
o (IV) verde que vestes  
o verde que vestiste 
no dia em que te vi 
no dia em que me viste. 

Adaptador de Paulo Leminski. Verdura. Em: Toda poesia. 
1ª ed. São Paulo:Companhia das Letras, 2013. p. 100. 

 
 
 
 
 

25 - A classificação gramatical dos termos destacados nos versos 
corresponde, respectivamente, ao que encontramos em: 

A) (I) adjetivo; (II) substantivo; (III) adjetivo; (IV) 
substantivo. 

B) (I) substantivo; (II) adjetivo; (III) adjetivo; (IV) 
substantivo. 

C) (I) adjetivo; (II) adjetivo; (III) adjetivo; (IV) adjetivo. 
D) (I) substantivo; (II) substantivo; (III) adjetivo; (IV) 

substantivo. 
E) (I) substantivo; (II) substantivo; (III) substantivo; (IV) 

substantivo. 
 
As questões 26 a 28 referem-se ao texto seguinte: 
 

Lá no alto, no céu, o vento sopra muito forte e não 
deixa que as gotinhas de água das nuvens caiam. Elas ficam 
como folhas jogadas ao vento: sobem, descem, giram, tornam a 
subir sem parar. Chocam-se umas com as outras, empurram-se, 
juntam-se novamente e se avolumam... Aí, as gotinhas de água 
das nuvens ficam grossas e pesadas demais e caem... E então 
chove! 

Pierre Averous & Marie M. Collin. De olho no céu e 
na Terra. 

São Paulo: Scipione, 1992. p. 18. (Fragmento). 
 
 
26 - A oração “E então chove!” é um exemplo de: 

A) oração com sujeito indeterminado  
B) oração com sujeito simples 
C) oração com sujeito composto 
D) oração com sujeito oculto  
E) oração sem sujeito 

 
27 - Assinale a afirmativa incorreta sobre a oração “O vento 
sopra muito forte”. 

A) O verbo SOPRAR é intransitivo 
B) “vento” é sujeito simples 
C) O predicado dessa oração é “sopra muito forte”. 
D) Nela, temos um caso de oração sem sujeito 
E) O núcleo do predicado desta oração é “sopra” 

 
28 - Sobre a oração: “As gotinhas de água das nuvens ficam 
grossas e pesadas demais”, podemos afirmar que: 

A) O núcleo do sujeito é “água” 
B) O predicado é “ficam grossas e pesadas demais” 
C) Apesenta um sujeito composto 
D) O sujeito é simples e seu núcleo é “nuvens” 
E) O sujeito é indeterminado 

 
As questões de 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

A cascavel 
 
 Quando animais grandes se aproximam da 
cascavel, ela tenta espantá-los com um som parecido com o 
de um chocalho, sacudindo as escamas secas que tem na 
ponta do rabo. Ao ouvirem o barulho, os inimigos fogem. 

Martin Camn & Peter Wilks. Animais incríveis. 
Barueri: Girassol, 2011. p. 23. (Fragmento). 

 
 
 
 



 

29 - O pronome pessoal LOS exerce a função sintática de: 
A) objeto direta 
B) objeto indireto 
C) predicativo do objeto 
D) sujeito  
E) complemento nominal 

 
30 - Os verbos OUVIR e FUGIR, nesse texto, são, 
respectivamente: 

A) verbo transitivo direto e verbo de ligação 
B) verbo de ligação e verbo de ligação  
C) verbo intransitivo e verbo intransitivo  
D) verbo transitivo direto e verbo intransitivo 
E) verbo transitivo indireto e verbo intransitivo  

 
PARTE III – MATEMÁTICA 
 
31 - Tio Patinhas, em um gesto de desapego, resolveu 
dividir uma barra de ouro, entre seus três sobrinhos, 
Huguinho, Zezinho e Luisinho. Sabe-se que Huguinho 

ganhou 
2
5

 da massa da barra, Luisinho ganhou
1
4

 da 

massa e Zezinho ganhou 70 gramas da barra de ouro. Qual 
a massa total da barra repartida em gramas? 

A) 300 gramas 
B) 150 gramas 
C) 350 gramas 
D) 400 gramas 
E) 200 gramas 

 
32 - Em um determinado concurso público, um candidato 
acertou x questões e errou y questões. Neste concurso cada 
questão certa vale 2 pontos positivos e cada questão 
incorreta vale 1 ponto negativo. Se nesse concurso a prova 
era composta de 25 questões e o candidato fez 29 pontos. 
Sobre a quantidade de questões que esse candidato errou, 
podemos afirmar que? 

A) É um número par. 
B) É um número primo menor que 10. 
C) É um número quadrado perfeito. 
D) É um número cubo perfeito. 
E) É um número cuja raiz quadrada é exata. 

 
33 - Uma empresa foi contratada para fazer o asfaltamento 

de uma estrada. No primeiro dia ela fez 
3
5

 da estrada. No 

segundo dia, asfaltou 
4

15
 da estrada e, no terceiro dia, 

completou a estrada, asfaltando 800 km. Quantos 
quilômetros, ao todo, tinha essa estrada? 

A) 5400 quilômetros 
B) 6000 quilômetros 
C) 3600 quilômetros 
D) 7600 quilômetros 
E) 5000 quilômetros 

 
 
 
 
 
 

34 - Jonas e Lucas são dois irmãos que nasceram no mesmo 
dia e mês, com uma diferença de 14 anos. Hoje a soma de 
suas idades é igual à idade de Mariana. Daqui a 5 anos, 
Mariana vai ter o triplo da idade de Lucas, o irmão mais 
novo. Qual é o mínimo múltiplo comum entre as idades hoje 
dos três irmãos? 

A) 2 
B) 4 
C) 18 
D) 22 
E) 396 

 
35 - Os gráficos abaixo mostram a variação da distância que 
João se encontra de casa em um instante t. Leia as três 
situações seguintes e faça cada uma corresponder a um dos 
gráficos. 
Situação 1  De manhã eu saio de casa para o trabalho. 
Volto ao meio-dia para almoçar com a família e à tarde vou 
para o trabalho de novo. 
Situação 2  Todos os dias eu ando até meu trabalho. Só 
paro na banca para comprar o jornal e na padaria para tomar 
um café. 
Situação 3  Eu vou de carro para o trabalho, todos os dias. 
Antes de chegar à estrada principal, não há muito trânsito, 
então eu posso correr um pouco. Mas na via principal, eu 
sempre pego um engarrafamento até meu trabalho. 

 

  

 

 
 
 



 

Fazendo a correspondência gráfico versus situação, teremos 
como correta a alternativa? 

A) Gráfico I é a situação 2; Gráfico II é a situação 1 e o 
Gráfico III é a situação 3. 

B) Gráfico I é a situação 1; Gráfico II é a situação 3 e o 
Gráfico III é a situação 2. 

C) Gráfico I é a situação 3; Gráfico II é a situação 2 e o 
Gráfico III é a situação 1. 

D) Gráfico I é a situação 3; Gráfico II é a situação 1 e o 
Gráfico III é a situação 2. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

36 - No quadro abaixo aparece o tempo, em minutos que os 
operários de uma fábrica levam para realizar um trabalho. 

 
Com base neste quadro podemos afirmar que a mediana 
destes dados é? 

A) 7,0 
B) 4,8 
C) 5,5 
D) 5,4 
E) 4,6 

 
37 - Carlos fez uma viagem com seu carro da cidade A até 
a cidade B. Observe no gráfico a distância percorrida por 
Carlos em função do tempo gasto. Sabendo que Carlos saiu 
da cidade A às 10h35min, a que horas ele chegou à cidade 
B ? 

 
A) 17h 
B) 16h30min 
C) 16h40min 
D) 15h15min 
E) 15h35min 

 
38 - Evandro vai revestir o piso de uma sala com lajotas 
quadradas. Ele verificou que o comprimento da sala 
corresponde a 23 lajotas enfileiradas lado a lado e a largura 
a 12 lajotas. Sabendo que cada lajota tem 40 cm de lado e 
cada caixa da lajota vem com 10 unidades. Qual é, 
respectivamente, a área da sala em metros quadrados e 
quantas caixas completas, no mínimo, Evandro terá que 
comprar? Obs: Não se vende lajotas avulsas, apenas a caixa 
fechada. 
 

A) 44,56 m2 e 30 caixas 
B) 45 m2 e 28 caixas 
C) 56,12 m2 e 27 caixas 
D) 44,16 m2 e 28 caixas  
E) 44,16 m2 e 27 caixas 

 
39 - Cássio vai cobrir com cerâmicas o chão da sala de sua 
casa. O desenho abaixo representa a planta baixa da sala. 
Depois de ter feito uma pesquisa, Cássio decidiu comprar 
uma cerâmica que custa R$ 14,50 o metro quadrado. Quanto 
ele vai gastar, no mínimo, com a compra da cerâmica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) R$ 458,00 
B) R$ 456,40 
C) R$ 548,60 
D) R$ 536,50 
E) R$ 480,50 

 
40 - Um automóvel vazio tem 982 kg. Com o tanque cheio 
de gasolina, a massa aumenta 45 kg. Sabendo que com cinco 
passageiros e 73 kg de bagagem a massa vai para 1475 kg. 
Com base nestas informações qual a massa média de cada 
passageiro? 

A) 75 kg 
B) 70 kg 
C) 85 kg 
D) 60 kg 
E) 65 kg 

 
 


