
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 07/08/2022 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
RACIOCÍNIO LÓGICO: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

EDITAL 05/2022 

 

CARGO: 

AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

Realização: 
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Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10. 
 
 

Parlamentares dos EUA enviam carta ao Facebook sobre desinformação russa na plataforma 
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Um grupo de 21 parlamentares dos Estados Unidos enviou uma carta ao presidente-executivo 
do Facebook, Mark Zuckerberg, nesta quarta-feira (20), expressando preocupação com o que chamaram de 
desinformação na plataforma destinada a pessoas que têm o idioma espanhol sobre a invasão da Ucrânia 
pela Rússia. 

A desinformação é espalhada por meios de comunicação apoiados por Moscou, como RT en Espanol, 
entre outros, disse à carta dos senadores Amy Klobuchar e Ben Ray Lujan e o deputado Tony Cardenas e 18 
outros. 

“O Facebook falhou continuamente em mostrar que está abordando adequadamente esse problema 
para as comunidades de língua espanhola, e o sucesso dos veículos patrocinados pela Rússia em excluir o 
ecossistema de informações para falantes de espanhol serve como prova desse fato”, escreveram os 
legisladores. 

“A disseminação viral dessas narrativas contrasta fortemente com as garantias que o Meta fez ao 
público e aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades 
hispânicas nos Estados Unidos”, dizia a carta. 

O Facebook, agora chamado de Meta Platforms FB.O, disse em comunicado que está trabalhando 
para acabar com a desinformação em espanhol. 

“Estamos removendo conteúdo relacionado à guerra na Ucrânia que viola nossas políticas e 
trabalhando com verificadores de fatos terceirizados para desmascarar alegações falsas. Quando eles 
classificam algo como falso, movemos esse conteúdo para baixo no feed para que menos pessoas o vejam”, 
disse o porta-voz Kevin McAlister, que disse que a empresa também estava “aplicando rótulos a editores de 
mídia controlados pelo Estado, incluindo aqueles citados na carta”. 

A carta foi assinada por sete senadores e 14 deputados, muitos deles de estados como Califórnia e 
Nova York com populações expressivas de língua espanhola. 
 

BARTZ, Diane. Parlamentares dos EUA enviam carta a facebook sobre desinformação russa na plataforma. Disponível em: 
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/parlamentares-dos-eua-enviam-carta-ao-facebook-sobre-desinformacao-russa-na-plataforma /. Acesso em 24 de 
abril de 2022 

  
 
01. É possível afirmar, a partir da leitura global do texto, que o assunto principal é: 
 

(A) A guerra entre Ucrânia e Rússia e seus desdobramentos político-militares. 
(B) O uso em larga escala de fake news pelos russos e por seus aliados.  
(C) A disseminação de narrativas causada pelo uso maciço do Espanhol. 
(D) A desinformação russa na plataforma Facebook para usuários de Espanhol. 
(E) A troca de cartas entre senadores norte-americanos e autoridades ucranianas. 

 
02. A palavra „ecossistema‟ (linha 10) pode ser mais bem substituída, no contexto em que ocorre, por 
 

(A) biossistema. 
(B) dado. 
(C) sistema ecológico. 
(D) biodiversidade. 
(E) conjunto. 

 
03. Levando em conta a leitura integral do texto, é possível admitir que o efeito de sentido alcançado com o uso do 

vocábulo „invasão‟ (linha 03) é de 
 

(A) de total isenção, uma vez que a autora do texto pode não querer se comprometer com a ideia de guerra. 
(B) de comprometimento, uma vez que a própria autora do texto usa, em outros momentos, a palavra guerra. 
(C) de algum comprometimento, uma vez que a autora do texto opta por selecionar „invasão‟ e não „guerra‟. 
(D) de neutralidade, uma vez que é papel da jornalista manter-se afastada dos fatos por ela narrados. 
(E) de parcialidade, uma vez que resta clara a inclinação da jornalista às ações político-militares da Rússia. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/facebook
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/parlamentares-dos-eua-enviam-carta-ao-facebook-sobre-desinformacao-russa-na-plataforma
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04. A partir do trecho “na plataforma destinada a pessoas que têm o idioma espanhol sobre a invasão da Ucrânia 
pela Rússia” (linhas 03 e 04), julgue os itens abaixo: 

 
I. No „a‟ antes do vocábulo „pessoas‟, o acento grave, indicador da crase, deve ser utilizado obrigatoriamente; 
II. Na forma verbal „têm‟, o acento se justifica porque tal forma verbal concorda com o vocábulo „pessoas‟; 
III. No que toca ao uso do „que‟, pode-se trocá-lo por „as quais‟ sem qualquer prejuízo sintático-semântico e 

coesivo. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

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

 
05. Levando-se em conta o trecho “Um grupo de 21 parlamentares dos Estados Unidos enviou uma carta ao 

presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, nesta quarta-feira (20)" (linhas 01 e 02), julgue os itens 
abaixo: 

 
I. A forma verbal „enviou‟, no singular, pode ser flexionada também no plural, concordando com „de 21 

parlamentares‟; 

II. As vírgulas entre o nome próprio ‘Mark Zuckerberg‟ podem ser suprimidas, sem modificação de sentido; 

III. A troca de „presidente-executivo‟ pela forma no feminino não traria necessidade de qualquer ajuste no trecho. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

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

 
06. As palavras abaixo têm a mesma rede de referenciação no texto, EXCETO: 
 

(A) „Parlamentares‟ (título). 
(B) „legisladores‟ (linha 11). 
(C) „Um grupo de 21 parlamentares‟ (linha 01). 
(D) „membros do Congresso‟ (linha 13). 
(E) „porta-voz Kevin McAlister‟ (linha 20). 

 
07. A paráfrase, para o trecho “A disseminação viral dessas narrativas contrasta fortemente com as garantias que o 

Meta fez ao público e aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das 
comunidades hispânicas nos Estados Unidos” (linhas 12 a 14), que mais se aproxima do sentido original e que 
mantém a correção gramatical é: 

 
(A) A disseminação do vírus dessas narrativas contraria fortemente com as garantias que o Meta fez ao público 

e a membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades hispânicas 
nos Estados Unidos. 

(B) A disseminação viral dessas narrativas contrasta fortemente com as garantias que o Meta fez ao público e a 
membros do Congresso: que está priorizando às necessidades urgentes das comunidades hispânicas dos 
Estados Unidos. 

(C) A disseminação viral dessas narrativas contrapõe-se fortemente às garantias que o Meta fez ao público e 
aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades 
hispânicas nos Estados Unidos. 

(D) A disseminação viral dessas narrativas contraria fortemente as garantias de que o Meta fez ao público e aos 
membros do Congresso que está priorizando as necessidades urgentes das comunidades hispânicas nos 
Estados Unidos. 

(E) A disseminação viral dessas narrativas contrastam fortemente com as garantias que o Meta fez ao público e 
aos membros do Congresso de que está priorizando as necessidades prementes das comunidades 
espanholas dos Estados Unidos.  

 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/facebook
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08. A partir do trecho “disse à carta dos senadores Amy Klobuchar e Ben Ray Lujan e o deputado Tony Cardenas e 
18 outros” (linhas 06 e 07), julgue os itens abaixo: 

 
I. O vocábulo „a‟, antes da palavra „carta‟, está corretamente acentuado porque sintático-semanticamente „carta‟ 

é um complemento direto de „coisa‟; 
II. O vocábulo „a‟, antes da palavra „carta‟, está corretamente acentuado porque sintático-semanticamente „carta‟ 

é um complemento indireto de „pessoa‟; 
III. O vocábulo „a‟, antes da palavra „carta‟, está corretamente acentuado, mas poderia, no mesmo contexto, 

prescindir do acento. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

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

 
09. A partir do trecho “Estamos removendo conteúdo relacionado à guerra na Ucrânia que viola nossas políticas e 

trabalhando com verificadores de fatos terceirizados para desmascarar alegações falsas” (linhas 17 e 18), julgue 
os itens abaixo: 

 
Marque a opção CORRETA: 

 
I. O pronome „que‟, antes da forma verbal „viola‟, se relaciona sintático-semanticamente com a palavra 

„Ucrânia‟, que está mais próxima; 
II. O uso do acento grave no trecho se justifica porque a palavra „relacionado‟ exige um „a‟ e a palavra „guerra‟ 

admite a anteposição do artigo feminino „a‟; 
III. A troca de „Estamos removendo‟ por „Removeremos‟ não implica mudança de sentido. 

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

 
10. A paráfrase para o trecho “O Facebook, agora chamado de Meta Platforms FB.O, disse em comunicado que está 

trabalhando para acabar com a desinformação em espanhol” (linhas 15 e 16) que mantém o sentido original e a 
correção gramatical é: 

 
(A) O Facebook, que agora se chama Meta Platforms FB.O, afirma, em comunicado, que está a trabalhar para 

acabar com a desinformação em espanhol. 
(B) O Facebook, agora chamado de Meta Platforms FB.O  disse em comunicado, que trabalha para acabar com 

a desinformação espanhola. 
(C) O Facebook, também chamado de Meta Platforms FB.O, garante em comunicado que não está medindo 

esforços para acabar com a desinformação em espanhol. 
(D) O Facebook, que é o mesmo Meta Platforms FB.O, afirmou em comunicado que se comprometerá em 

acabar com a desinformação em espanhol. 
(E) O Meta Platforms FB.O, agora chamado de Facebook, disse em comunicado que está trabalhando para 

acabar com a desinformação em espanhol. 
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11. Os irmãos Afonso, Bento e Cirilo decidem ir comprar ingressos para uma peça no teatro 4 de Setembro. Na fila 

da bilheteria, Afonso é a terceira pessoa da fila, Bento é a décima primeira pessoa da fila e Cirilo é a última 
pessoa da fila. Sabendo que entre Bento e Cirilo há 5 pessoas. Quantas pessoas há na fila? 

 
(A) 15 
(B) 16 
(C) 17 
(D) 18 
(E) 19 

 
 
12. A professora Cássia escreveu os números 1, 2, 3, 4, 5 em um quadro e convidou a aluna Bernadete para um 

jogo, o jogo consiste em escolher dois números, apagá-los e escrever no quadro o dobro do produto dos dois 
números. Após algumas escolhas restará apenas um número escrito no quadro, este número é: 

 
(A) 120 
(B) 240 
(C) 480 
(D) 960 
(E) 1920 

 
13. Uma empresa de alimentos produz a cada 2 horas, 28 kg de doce de goiaba. O doce de goiaba é colocado em 

embalagens com 1 kg e vendido em caixas com 7 destas embalagens. A empresa consegue produzir quantas 
caixas de doce de goiaba em 2 dias?  

 
(A) 24 
(B) 36 
(C) 48 
(D) 72 
(E) 96 

 
 
14. Isabel comprou em uma padaria, um pão de queijo, um misto e um café com leite e gastou 18 reais. Sabendo 

que o preço do café com leite corresponde a 60% do preço do misto e o preço do misto corresponde a 50% do 
preço do pão de queijo. O valor do pão de queijo em reais é: 

 
(A) 5 
(B) 6 
(C) 9 
(D) 10 
(E) 11 

 
15. Maria, Patrícia e Josefa possuem ônibus com uma das seguintes cores: branco, amarelo e verde. Sabendo que 

todas as sentenças abaixo são verdadeiras: 
 

I. Maria possui um ônibus de cor branco ou amarelo; 
II. Patrícia possui um ônibus de cor amarelo ou verde; 
III. Maria e Patrícia possuem ônibus com a mesma cor; 
IV. A cor do ônibus da Josefa é diferente da cor do ônibus de Maria;  
V. A cor do ônibus da Josefa não é verde. 

 
A opção com a afirmação CORRETA é: 

 
(A) Maria possui um ônibus de cor branco. 
(B) Patrícia possui um ônibus de cor verde. 
(C) Josefa possui um ônibus de cor amarelo. 
(D) Josefa possui um ônibus de cor branco. 
(E) Patrícia e Josefa possuem ônibus com as mesmas cores. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
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16. Em uma cesta de frutas existem apenas goiabas e laranjas sendo a quantidade de goiabas oito vezes maior que 

a quantidade de laranjas. Após adicionar 30 laranjas na cesta, a quantidade de laranjas passou a ser 50% da 
quantidade total de goiabas. Qual das opções abaixo contém a quantidade de frutas na cesta antes da adição 
das 30 laranjas? 

 
(A) 70 
(B) 80 
(C) 90 
(D) 100 
(E) 110 

 
 
17. Os números naturais de 1 a 9 estão distribuídos na tabela 3x3 abaixo de modo que o produto dos elementos da 

primeira linha é 21 e o produto dos elementos da terceira coluna é 10. Sabendo disso, a opção que contém o 
valor de d+e+g+h é: 

a b c 

d e f 

g h i 

(A) 27 
(B) 22 
(C) 20 
(D) 17 
(E) 15 

 
18. Maximiliano possui um terreno em formato retangular e um certo dia ele dividiu o seu terreno em duas partes. 

Maximiliano vendeu uma das partes que é um terreno em formato também retangular onde a medida do 
comprimento corresponde à 60% da medida do comprimento do terreno original e a medida da largura 
corresponde à 80% da medida da largura do terreno original. Sabendo que a medida da área do terreno vendido 
é de 48 metros quadrados, a opção que contém a medida da área original do terreno em metros quadrados é: 

 
(A) 90 
(B) 100 
(C) 110 
(D) 120 
(E) 150 

 
19. Ana, Beatriz, César e Dário disputam um torneio de damas por pontos corridos. Cada participante do torneio joga 

apenas uma única vez com cada um dos outros. Por cada vitória, o participante ganha 3 pontos; a cada empate, 
o participante ganha 1 ponto; e, na derrota, o participante continua com a mesma pontuação. Após todos os 
jogos serem realizados, Ana terminou o torneio com 9 pontos, Beatriz terminou o torneio com 3 pontos, Beatriz 
perdeu o jogo contra Dário e César empatou pelo menos um jogo. A opção que contém a informação CORRETA 
sobre o torneio é: 

 
(A) Ana empatou pelo menos um jogo no torneio. 
(B) Dário terminou o torneio com 4 pontos. 
(C) César terminou o torneio com 3 pontos. 
(D) César venceu o jogo contra Beatriz. 
(E) Beatriz empatou o jogo contra César. 

 
20. Uma concessionária de veículos possui disponíveis três modelos de carros de passeio e três modelos de ônibus. 

A concessionária também possui cada modelo de carro de passeio e de ônibus nas cores azul e prata. Pedro 
chegou à concessionária para comprar um carro de passeio e um ônibus com a condição de que elas tenham 
cores diferentes. Levando em consideração os modelos diferentes e as cores, de quantas maneiras distintas 
Pedro pode realizar a sua compra? 

 
(A) 18 
(B) 24 
(C) 36 
(D) 12 
(E) 16 
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21. Em relação ao Código de Trânsito Brasileiro, julgue as sentenças e marque a opção CORRETA. 

 
I. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres; 

II. A circulação de pedestres na pista de rolamento, nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou 
quando não for possível a utilização destes, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da 
pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar 
comprometida; 

III. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para 
circulação de pedestres onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres; 

IV. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá, obrigatoriamente, as faixas e passagens de 
pedestres em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização. 

 
(A) Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente os itens I e IV estão corretos. 
(C) Somente os itens III e IV estão incorretos.  
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
22. Conforme Código de Trânsito Brasileiro, assinale a opção INCORRETA: 

 
(A) O trânsito é considerado a 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 ou descarga. 
(B) O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do 

Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as 
medidas destinadas a assegurar esse direito. 

(C) Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das 
respectivas competências, subjetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão 
ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito 
do trânsito seguro. 

(D) Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas 
ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio-ambiente; 

(E) As vias terrestres são consideradas, para os efeitos deste Código, as praias abertas à circulação pública, 
vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de 
estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. 

 
23. Considerando os Artigos 54 e 55, do Código de Trânsito Brasileiro, é CORRETO afirmar que 

 
(A) os condutores de motocicletas, motonetas, quadriciclos e ciclomotores só poderão circular nas vias 

utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores. 
(B) os condutores de motocicletas, motonetas, quadriciclos e ciclomotores só poderão circular nas vias 

segurando o guidom com as duas mãos. 
(C) os condutores de motocicletas, motonetas, quadriciclos e ciclomotores só poderão circular nas vias usando 

vestuário de proteção, de acordo com as especificações do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). 
(D) os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados utilizando capacete 

de segurança, com viseira ou óculos protetores. 
(E) os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados em carro lateral 

acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor. 
 

24. Sobre o uso de luzes em veículo, serão obedecidas as seguintes determinações, EXCETO: 
 
(A) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa à noite e durante o dia, em túneis e 

sob chuva, neblina ou cerração. 
(B) O condutor, nas vias iluminadas, deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. 
(C) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir 

outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à 
frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. 

(D) O condutor utilizará o pisca-alerta em imobilizações ou situações de emergência. 
(E) O condutor utilizará o pisca-alerta quando a regulamentação da via assim o determinar. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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25. A Resolução nº 66/CONTRAN/1998 institui a tabela de distribuição de competência – fiscalização de trânsito, 
aplicação das medidas administrativas cabíveis e arrecadação de multas aplicadas dos órgãos executivos de 
trânsito. Com base nessas informações, assinale a opção que estipula competência que NÃO seja de 
responsabilidade do município: 

 
(A) Usar buzina em situação que não a de simples toque breve como advertência ao pedestre ou a condutores 

de outros veículos. 
(B) Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor rebocando outro veículo. 
(C) Dirigir o veículo com o braço do lado de fora. 
(D) Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. 
(E) Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o da parada obrigatória. 

 
26. Considerando o Artigo 67, do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a opção INCORRETA.  

 
As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser 
realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e dependerão de:  

 
(A) autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas. 
(B) caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via. 
(C) contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros. 
(D) recolhimento prévio do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade 

permissionária incorrerá. 
(E) o estabelecimento, feito pelo agente da autoridade, com circunscrição sobre a via, dos valores mínimos da 

caução ou fiança e do contrato de seguro.  
 

27. Assinale a opção que está CORRETA em relação à competência administrativa, conforme consta na Resolução 
nº 66/Contran. 
 
(A) Estacionar o veículo na contramão de direção – Competência do município. 
(B) Estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla – Competência do município e do estado. 
(C) Parar o veículo nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal – 

Competência do estado. 
(D) Transitar em marcha a ré, salvo na distância necessária e pequenas manobras e de forma a não causar 

riscos a segurança - Competência do estado. 
(E) Conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação - Competência do município. 

 
28. Considerando o Artigo 138, do Código de Trânsito Brasileiro, em que especificam-se as condições do condutor 

de veículo destinado à condução de escolares, julgue os itens sobre os requisitos necessários e marque a opção 
CORRETA. 

 
I. Ter idade superior a vinte e um anos; 

II. Ser habilitado na categoria C; 
III. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 06 (seis) últimos meses; 
IV. Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran.  

 
(A) Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente os itens I e IV estão corretos. 
(C) Somente os itens III e IV estão incorretos. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Somente os itens II e III estão corretos. 

 
29. Considerando a natureza das infrações de trânsito, assinale a opção CORRETA em que se indica uma infração 

gravíssima. 
 
(A) Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização. 
(B) Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou 

qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados. 
(C) Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e a outros 

veículos. 
(D) Usar buzina entre as 22 e as 6 horas. 
(E) Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias. 
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30. Sobre a condução de moto-frete previsto no Artigo 139-A, do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a opção 
INCORRETA. 
 
As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias somente poderão circular 
nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 
exigindo-se, para tanto:  
 
(A) registro como veículo da categoria de aluguel. 
(B) instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a 

perna do condutor em caso de tombamento, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran). 

(C) instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos de regulamentação do Contran. 
(D) inspeção anual para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. 
(E) instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas que deve estar de acordo com a 

regulamentação do Contran. 
 

31. Considerando os crimes em espécie do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a opção em que NÃO constitui 
crime: 
 
(A) Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo 

fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. 
(B) Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação. 
(C) Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição 

automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não 
autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. 

(D) Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. 
(E) Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. 

 
32. Quanto a questões das normas gerais de circulação e conduta, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) O condutor não poderá efetuar ultrapassagem nas interseções e suas proximidades. 
(B) O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para 

os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua 
direção e sua velocidade. 

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

(D) O condutor, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, deverá indicar seu 
propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu 
veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. 

(E) O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, terá preferência aos 
veículos e pedestres que por ela estejam transitando. 

 
33. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, em seu Artigo 280, ocorrendo infração prevista na legislação de 

trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constarão obrigatoriamente algumas informações:  
 
I. Tipificação da infração; 

II. Local, data e hora do cometimento da infração; 
III. Prontuário do condutor, sempre que possível; 
IV. Identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a 

infração; 
V. Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados 

necessários à sua identificação. 
 

Assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Todos os itens estão corretos. 
(B) Nenhum dos itens está correto. 
(C) Somente os itens I, II e V estão corretos. 
(D) Somente os itens II e III estão incorretos. 
(E) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
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34. Considerando o Anexo I, do Código de Trânsito Brasileiro, é CORRETO afirmar: 
 

I. ÁREA DE ESPERA - área delimitada por 2 (duas) linhas de retenção, destinada exclusivamente à espera de 
motocicletas, motonetas e ciclomotores, junto à aproximação semafórica, imediatamente à frente da linha de 
retenção dos demais veículos; 

II. CAMINHÃO-TRATOR - veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro; 
III. CAMIONETA - veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento; 
IV. CATADIÓPTRICO - dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na sinalização de vias e veículos 

(olho-de-gato); 
V. ILHA - todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais 

cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações.  
 

(A) Todos os itens estão corretos. 
(B) Todos os itens estão incorretos. 
(C) Somente os itens I, II e V estão incorretos. 
(D) Somente o item V está incorreto. 
(E) Somente os itens I, II e III estão corretos. 

 
35. Considerando os crimes em espécie do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a opção CORRETA. 

 
I. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de 

embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou 
concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa; 

II. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo 
procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de 
pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz; Penas - detenção, de seis meses a um ano, 
ou multa; 

III. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe 
possa ser atribuída; Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa; 

IV. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada 
ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por 
embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança; Penas - detenção, de seis meses a um 
ano, ou multa. 
 

(A) Somente os itens I, II e V estão incorretos. 
(B) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
(C) Todas os itens estão incorretos. 
(D) Somente o item V está incorreto. 
(E) Todos os itens estão corretos. 

 
36. Considerando os Artigos 68 a 73 do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) Ao pedestre é assegurada a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos 

acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de 
parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. 

(B) A previsão de passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o 
acostamento, poderá ser feita nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas. 

(C) Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como 
sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes ao Código de Trânsito Brasileiro. 

(D) O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá, obrigatoriamente, as faixas e passagens de 
pedestres em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização. 

(E) A existência de calçada ou da passagem para pedestres faz com que o órgão ou entidade com 
circunscrição sobre a via deva assegurar a devida sinalização e proteção para circulação de pedestres. 
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37. Após verificar as opções abaixo, assinale a INCORRETA. 
 
(A) Somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou unidade 

armazenadora do registro, em caso de acidente com vítima, envolvendo veículo equipado com registrador 
instantâneo de velocidade e tempo. 

(B) O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito deverá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos 
ou científicos, na forma disciplinada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. 

(C) O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será 
efetuado às expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável. Não sendo possível 
desde logo atender ao disposto que foi descrito, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após 
sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada. 

(D) O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da Permissão para Dirigir dar-se-á mediante recibo, 
além dos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, quando houver suspeita de sua inautenticidade 
ou adulteração. 

(E) Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração. 
 

38. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro em seu anexo I, a via destinada a coletar e distribuir o trânsito que 
tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das 
regiões da cidade é definida como: 
 
(A) rural. 
(B) lote lindeiro. 
(C) estrada. 
(D) coletora. 
(E) local. 

 
39. Considerando o Artigo 41, da Constituição da República Federativa do Brasil, são estáveis após três anos de 

efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Isto 
posto, marque a opção INCORRETA. 
 
(A) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de apresentação de denúncia pública criminal ao 

poder judiciário. 
(B) A extinção do cargo ou a declaração de sua desnecessidade fará com que o servidor estável fique em 

disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em 
outro cargo.  

(C) O servidor público estável só perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada 
ampla defesa. 

(D) O servidor público estável só perderá o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. 

(E) A avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade é obrigatória como 
condição para a aquisição da estabilidade.  

 
40. Considerando o Artigo 22, da constituição da república federativa do Brasil, assinale a opção CORRETA sobre o 

que compete privativamente à União legislar:  
 
I. Trânsito e transporte; 

II. Competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais; 
III. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial; 
IV. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

 
(A) Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente os itens I e III estão corretos. 
(C) Somente os itens III e IV estão incorretos. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
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41. Assinale a opção CORRETA acerca dos poderes do Direito Administrativo. 
 

I. PODER HIERÁRQUICO: é o que dispõe o Executivo para organizar e distribuir as funções de seus órgãos, 
estabelecendo a relação de subordinação entre o servidor do seu quadro de pessoal. Este poder tem como 
objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas, além de agir como meio de 
responsabilização dos agentes ao impor-lhes o dever de obediência; 

II. PODER  DISCIPLINAR: é exercido no âmbito dos órgãos e serviços da Administração, é considerado como 
supremacia especial do Estado; 

III. PODER NORMATIVO: é o poder do chefe de executivo de explicar, de detalhar a lei para sua correta 
execução, ou ainda de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência ainda não disciplinada 
por lei.  

IV. PODER DE POLÍCIA: é a atividade da administração pública que consiste em condicionar e restringir o 
exercício dos direitos individuais, tais como propriedade e a liberdade, em benefício do interesse público. Além 
disso, são atributos do poder de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade; 

V. PODER REGULAMENTADOR: envolve a edição pela Administração Pública de atos com efeitos gerais e 
abstratos, como, por exemplo, decretos regulamentares, instruções normativas, regimentos, resoluções e 
deliberações. 

 
(A) Somente os itens III e V estão incorretos. 
(B) Somente os itens IV e V estão corretos. 
(C) Somente os itens I e III estão corretos. 
(D) Somente os itens III e IV estão incorretos. 
(E) Todos os itens estão corretos. 

 
42. Um agente de trânsito (servidor público) da Cidade De União executou um ato administrativo para cuja prática 

ele era incompetente. Destarte, o ato não era de competência exclusiva. Nessas circunstâncias, o ato 
administrativo executado SERÁ: 
 
(A) Revogável. 
(B) Anulável. 
(C) Lícito. 
(D) Legal. 
(E) Inválido. 

 
43. Acerca da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 

Drogas (Sisnad), qual dos crimes abaixo NÃO é punido com reclusão: 
 
(A) Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a 

consumirem. 
(B) Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em 

depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, 
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

(C) Semear, cultivar ou fazer a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. 

(D) Utilizar local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou 
vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. 

(E) Vender ou entregar drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de 
drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial 
disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.   

 
44. Considerando os crimes tipificados no Código Penal Brasileiro, assinale a opção com a resposta CORRETA. 

 
(A) Caluniar alguém é imputar-lhe fato ofensivo à sua reputação. 
(B) Injuriar alguém é imputar-lhe falsamente fato definido como crime. 
(C) Difamar alguém é ofender-lhe a dignidade ou o decoro. 
(D) Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de 

educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, 
quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina é 
considerado como mau-trato. 

(E) Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel constitui roubo. 
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45. Acerca da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas (Sisnad), assinale a opção INCORRETA. 
 
(A) Internação voluntária é aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas. 
(B) Internação involuntária é aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do 

responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou 
dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que 
constate a existência de motivos que justifiquem a medida. 

(C) Atividades de reinserção social do usuário ou do dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito 
desta Lei, são aquelas direcionadas para sua integração ou reintegração em redes sociais. 

(D) Pessoas assistidas por órgãos integrantes do Sisnad terão atendimento nos programas de educação 
profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos e alfabetização. 

(E) Instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à saúde e da 
assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas deverão receber recursos do Funad, 
condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira. 

 
46. De acordo com o previsto no Estatuto da Criança e do adolescente assinale a opção INCORRETA: 

 
(A) O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade 

policial competente. 
(B) O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado 

provisoriamente, será de quarenta e cinco dias. 
(C) A criança é considerada, para os efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa até quatorze 

anos de idade incompletos, e, adolescente, aquele entre quatorze e dezoito anos de idade. 
(D) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 

públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 
existência. 

(E) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em 
processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição e nas leis. 

 
47. Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a opção em que o crime NÃO é punido com a pena de 

reclusão. 
 

(A) Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, 
com o fim de colocação em lar substituto. 

(B) Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa. 
(C) Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a 

adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar 
dependência física ou psíquica. 

(D) Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com 
inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. 

(E) Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou 
pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. 

 
48. Acerca do Direito Penal assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) Condescendência criminosa consiste em deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar 

subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato 
ao conhecimento da autoridade competente. 

(B) Advocacia administrativa consiste em patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. 

(C) Concussão consiste em exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 

(D) Corrupção ativa consiste em solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem. 

(E) Prevaricação consiste em retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 
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49. Acerca da Lei de Abuso de Autoridade, assinale a opção CORRETA indicando o crime punido com pena de 
reclusão. 
 
(A) Realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta 

ambiental ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. 
(B) Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou 
agravar-lhe a responsabilidade. 

(C) Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou 
suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das 
condições estabelecidas em lei. 

(D) Impedir ou retardar, injustificadamente, o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a 
apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. 

(E) Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de 
resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; 

 
50. Acerca dos crimes de abuso de autoridade, assinale a opção INCORRETA: 

 
(A) As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas são prestação de serviços 

à comunidade ou a entidades públicas e suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo 
prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. 

(B) A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime tornada certa, devendo o juiz, a requerimento do 
ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando 
os prejuízos por ele sofridos é efeito da condenação. 

(C) A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 15 (quinze) anos é 
efeito da condenação. 

(D) A perda do cargo, do mandato ou da função pública é efeito da condenação. 
(E) As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar 

sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. 
 
 


