
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 27/03/2022 
 

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 OEIRAS 

EDITAL 01/2022 

 

CARGO: 

AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

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

Sobrecarga psicológica é pior para mulheres na pandemia, diz estudo 
 

Estudos revelam que as mulheres são as que mais sofrem com a sobrecarga psicológica causada pela crise. 
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A ansiedade e o estresse que acompanham a pandemia do novo coronavírus têm impactado a saúde 
mental das pessoas em todo o mundo, mas novos estudos revelam que as mulheres são as que mais sofrem 
com a sobrecarga psicológica causada pela crise. 

A preocupação em não se contaminar e garantir o equilíbrio da situação financeira da família enquanto 
trabalham e cuidam dos filhos fez escalar o número de homens e mulheres que relataram algum tipo de abalo 
psicológico desde o início de março. 

A discrepância dos dados entre eles e elas, porém, chama a atenção de especialistas, que avaliam que 
o aumento vigoroso dos níveis de ansiedade pode gerar problemas ainda mais graves na sociedade          
pós-pandemia. 

Pesquisa da Kaiser Family Foundation mostra que 32% dos adultos nos Estados Unidos diziam, no 
meio de março, que a inquietação e o estresse com o coronavírus impactaram de forma negativa sua saúde 
mental. Duas semanas depois, esse número saltou para 45%. 

No primeiro momento, quando a pandemia ainda não havia chegado em seu pico em diversos países, 
eram 36% as mulheres que reportavam impacto em sua saúde mental ante 27% dos homens. No fim de 
março, a pesquisa mostra que entre as mulheres o choque foi maior: 53% delas afirmaram que tiveram o 
emocional abalado de alguma forma, enquanto 37% dos homens tiveram a mesma percepção na época. 

A psicóloga Maryam Abdullah, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, afirma que as taxas de 
ansiedade entre as mulheres eram mais altas que as dos homens mesmo antes da pandemia e que o cenário 
acaba ressaltado em temporadas de crise – e deve piorar. 

Na maioria das famílias, ela explica, as mulheres acumulam diferentes atividades e têm maior senso de 
responsabilidade e cuidado do que os homens. ―Essa é uma tendência. A pandemia destaca as diferenças 
entre gênero, raça, classe social e outras características da nossa sociedade. Obviamente as mulheres estão 
cuidando das crianças, trabalhando, e muitas delas são chefes de famílias. Ter que lidar com essas 
responsabilidades sem o suporte para cuidar de seus filhos ou delas mesmas gera sobrecarga‖, diz Abdullah. 

A rede de apoio externa, que pode envolver escola, creche ou mesmo amigos e parentes que costumam 
auxiliar a cuidar das crianças, foi suprimida com a pandemia, o que escancarou as discrepâncias domésticas. 

Em casas com filhos menores de 18 anos, por exemplo, a pesquisa da KFF mostra que a diferença 
entre homens e mulheres que relataram abalo emocional em março passou de 5 para 25 pontos percentuais 
em duas semanas. 

No fim de março, 57% das mães disseram sentir piora na saúde mental, ante 32% dos pais. Na 
quinzena anterior, eram 36% das mulheres e 31% dos homens. A especialista afirma que há diferentes razões 
para o abismo que marca a dinâmica de pais e mães na maioria das famílias. Ela pondera que muitos homens 
tentam e querem ajudar, mas que as atividades domésticas são, no geral, concentradas nas mulheres. 

No caso das mães com bebês ou crianças pequenas, há uma demanda natural pela figura materna, 
principalmente durante o período de amamentação. No entanto, quando os filhos estão mais velhos, a mulher 
continua sendo o agente prioritário, que os leva à escola, desmarca ou marca compromissos e ajuda no dever 
de casa. 

―São tempos sem precedentes e, às vezes, as mulheres só pensam: ‗vou resolver isso, cuidar disso, 
terminar aquilo‘ e chegam no limite. Elas precisam falar: ‗isso é o que eu consigo fazer, você pode me ajudar 
com aquilo?‘‖ 

Os pais e mães representam um terço da força de trabalho nos Estados Unidos e uma das 
preocupações dos especialistas é que esse nível de estresse pode fazer com que as pessoas estejam à beira 
do esgotamento mental quando voltarem à rotina de seus empregos. 

As consequências físicas e econômicas da crise do coronavírus parecem mais claras até aqui, mas 
especialistas afirmam que o impacto na saúde mental não pode ser ignorado. Abdullah diz que é preciso criar 
mecanismos para tentar lidar com o período que está por vir. A primeira coisa a fazer, explica, é parar de 
acumular funções e se permitir ter consciência de seus medos e inseguranças. 

―A pandemia é uma das grandes transições da nossa sociedade. Precisamos desenvolver estratégias 
para chegar até o outro lado sem a ansiedade de não saber como o novo normal será.‖ 

 
(AGÊNCIA BRASIL. Sobrecarga psicológica é pior para mulheres na pandemia, diz estudo. Folha de Pernambuco, 28 abr. 2020. Com adaptações. 

Disponível em: <https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/04/28/NWS,138612,70,1668,NOTICIAS,2190-SOBRECARGA-PSICOLOGICA-
PIOR-PARA-MULHERES-PANDEMIA-DIZ-ESTUDO.aspx>) 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/04/28/NWS,138612,70,1668,NOTICIAS,2190-SOBRECARGA-PSICOLOGICA-PIOR-PARA-MULHERES-PANDEMIA-DIZ-ESTUDO.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/04/28/NWS,138612,70,1668,NOTICIAS,2190-SOBRECARGA-PSICOLOGICA-PIOR-PARA-MULHERES-PANDEMIA-DIZ-ESTUDO.aspx
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01. A partir das informações apresentadas no texto, é possível afirmar: 
 
(A) Homens e mulheres são afetados em proporções iguais pelo estresse causado pela pandemia. 
(B) A porcentagem de homens que relataram abalo psicológico diminuiu ao longo da pandemia. 
(C) Mulheres já sofriam mais com ansiedade mesmo antes da pandemia. 
(D) A previsão é que a saúde mental de homens e mulheres melhore após a pandemia. 
(E) Homens têm mais propensão ao estresse que as mulheres durante a pandemia. 

 
02. Considerando o texto, é possível afirmar, sobre as dinâmicas familiares entre homens e mulheres: 

 
(A) Homens e mulheres, em geral, dividem igualmente as responsabilidades com os filhos. 
(B) As atividades domésticas, em geral, estão concentradas nas mulheres. 
(C) A maioria dos homens procura realizar as atividades domésticas sem ajuda. 
(D) Poucos filhos preferem recorrer à mãe para resolver problemas quando estão mais velhos. 
(E) Sem apoio externo, a maioria dos homens não consegue cuidar dos filhos.  

 
03. Considere o trecho ―A rede de apoio externa, que pode envolver escola, creche ou mesmo amigos e parentes 

que costumam auxiliar a cuidar das crianças, foi suprimida com a pandemia‖ (linhas 25 e 26). Indique, dentre as 
opções a seguir, aquela que identifica corretamente a função sintática do ―que‖ nas duas ocorrências, 
respectivamente: 
 
(A) Conjunção integrante — Pronome relativo 
(B) Conjunção integrante — Conjunção integrante  
(C) Pronome relativo — Pronome Indefinido 
(D) Pronome relativo — Pronome relativo  
(E) Pronome indefinido — Conjunção integrante 
 

04. Dentre os trechos a seguir, indique o único que exerce função de objeto direto na frase em que ocorre no texto:  
 
(A) ―que acompanham a pandemia do novo coronavírus‖ (linha 01) 
(B) ―que entre as mulheres o choque foi maior‖ (linha 15) 
(C) ―Ter que lidar com essas responsabilidades sem o suporte para cuidar de seus filhos ou delas mesmas‖ 

(linhas 23 e 24) 
(D) ―o que escancarou as discrepâncias domésticas‖ (linha 26) 
(E) ―de não saber como o novo normal será‖ (linha 49) 

 
05. A palavra ―suprimida‖ (linha 26) poderia ser substituída, no trecho em que ocorre, por: 
 

(A) extinta. 
(B) restaurada. 
(C) estabelecida. 
(D) incluída. 
(E) superada.  

 
06. Em ―No entanto, quando os filhos estão mais velhos, a mulher continua sendo o agente prioritário, que os leva à 

escola, desmarca ou marca compromissos e ajuda no dever de casa (linhas 35 e 36), a crase está sendo 
empregada corretamente. O mesmo acontece em: 

 
(A) O vírus levou à doença ao mundo. 
(B) O paciente levou à sério a orientação do médico. 
(C) O pai levou às crianças ao hospital. 
(D) A pandemia levou às pessoas a conviverem mais. 
(E) A pandemia levou à suspensão das aulas. 

 
07. A palavra ―funções‖ (linha 47) é plural de ―função‖. Considerando isso, indique, dentre as palavras a seguir, a 

única que, quando flexionada no plural, NÃO apresenta terminação em ―ões‖: 
 
(A) Paixão 
(B) Limão 
(C) Bênção 
(D) Estação 
(E) Botão 
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08. Dentre os trechos a seguir, presentes no texto, o único em que as vírgulas NÃO estão sendo usadas com a 
mesma função que em ―[...] as diferenças entre gênero, raça, classe social [...]‖ (linhas 21 e 22) é: 

 
(A) ―cuidando das crianças, trabalhando‖ (linha 23) 
(B) ―envolver escola, creche ou mesmo amigos‖ (linha 25) 
(C) ―que os leva à escola, desmarca ou marca compromissos‖ (linha 36) 
(D) ―vou resolver isso, cuidar disso, terminar aquilo‖ (linhas 38 e 39) 
(E) ―famílias, ela explica, as mulheres‖ (linha 20) 

 
09. No texto, a expressão ―a crise‖ (linha 03) retoma: 

 
(A) ―a ansiedade‖ (linha 01) 
(B) ―as mulheres‖ (linha 02) 
(C) ―a sobrecarga psicológica‖ (linha 03)  
(D) ―a pandemia do novo coronavírus‖ (linha 01) 
(E) ―a saúde mental‖ (linhas 01 e 02)  

 
10. No texto, a palavra ―pós-pandemia‖ (linha 09), está corretamente grafada com hífen. Dentre as palavras a seguir, 

indique a única que, segundo o Novo Acordo Ortográfico, deveria também estar grafada com hífen: 
 
(A) antihigiênico 
(B) autoestima 
(C) posfácio 
(D) ultrassom 
(E) antissocial 

 
 

 

 
 
11. Em uma mesa há nove cartões numerados de 1 a 9. Isabel pegou dois cartões cujo produto dos números dos 

cartões é 30. Rita pegou três cartões cujo produto dos números dos cartões é 42. A soma dos números dos 
quatro cartões deixados sobre a mesa é: 

 
(A) 19 
(B) 20 
(C) 21 
(D) 22 
(E) 23 

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

primeira linha é 10 e a soma dos elementos da segunda linha é 20. Sabendo disso, a opção que contém a 
informação correta sobre a tabela é: 

 

x y z 

a b c 

3 4 8 

 
(A) o número 1 está na primeira linha. 
(B) o número 5 está na primeira linha. 
(C) o número 7 está na segunda linha. 
(D) o número 6 está na primeira linha. 
(E) o número 2 está na segunda linha. 

 
 
 
 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
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13. Uma empresa de alimentos produz diariamente 500 kg de castanhas assadas, a castanha assada é colocada em 
embalagens com 2 kg e vendida em caixas com vinte e cinco destas embalagens. Quantas caixas esta empresa 
consegue produzir em 10 dias? 

 
(A) 25 
(B) 50 
(C) 75 
(D) 100 
(E) 125 

 
14. Um restaurante possui disponível para montar uma refeição, quatro sabores de suco, três tipos de sobremesa e 

três opções de prato principal. Para montar uma refeição, é necessário escolher uma opção de suco, uma opção 
de prato principal e uma opção de sobremesa. De quantas maneiras distintas é possível montar uma refeição? 

 
(A) 36 
(B) 48 
(C) 72 
(D) 96 
(E) 108  

 
15. As irmãs Amanda, Priscila, Aline, Bianca e Maria decidem ir ao shopping, cada uma vai por um caminho 

diferente e todas chegaram em horários diferentes. Sabendo que: 
 

 Amanda chegou antes de Priscila. 

 Priscila chegou depois de Bianca. 

 Bianca chegou depois de Amanda. 

 Aline chegou depois de Priscila. 

 Maria chegou depois de Aline. 
 

Quem foi a primeira e a última a chegar ao shopping, respectivamente? 
 

(A) Amanda; Aline 
(B) Amanda; Maria 
(C) Priscila; Maria 
(D) Priscila; Bianca 
(E) Bianca; Aline 

 
16. Uma cesta de frutas possui N peras, após retirar 20 peras desta cesta, sobraram 60% das peras que havia 

inicialmente. A opção que contém a informação correta sobre N é: 
 

(A) 20 < N < 25 
(B) 25 < N<  35 
(C) 35 < N < 40 
(D) 40 < N < 45 
(E) 45 < N < 55 

 
17. Na soma dos números abaixo, cada letra representa um algarismo. O valor de a + b + c é igual a: 
 

ab 
                                                                     +   c7 
                                                                          196 

(A) 25 
(B) 26 
(C) 27 
(D) 28 
(E) 29 
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18. Agostinho possui um terreno em formato retangular, onde o comprimento mede 8 metros e a largura mede 5 
metros. Agostinho colocará em 40% deste terreno azulejos quadrados com lado medindo 0,25 metros da marca 
A e no resto do terreno serão utilizados azulejos quadrados da marca B que também possuem o lado medindo 
0,25 metros. Sabendo que o metro quadrado do azulejo da marca A custa 60 reais e o metro quadrado do 
azulejo da marca B custa 50 reais, a opção que contém o número de azulejos utilizados e o valor gasto em reais, 
respectivamente, é: 

 
(A) 40; 135 
(B) 160; 500 
(C) 160; 540 
(D) 640; 2000 
(E) 640; 2160 

 
19. Sabendo que numa padaria 40% de um bolo de chocolate mais 60% de uma torta de frango custa 80 reais, 

quanto custa comprar 30% do mesmo bolo de chocolate e 45% da mesma torta de frango? 
 

(A) 40 
(B) 50 
(C) 60 
(D) 65 
(E) 70 

 
20. Jerônimo comprou, em uma padaria, 50% de um bolo de chocolate e 40% de uma torta de queijo, o valor que 

Jerônimo gastou com o bolo de chocolate foi de 20 reais. Após Jerônimo deixar a padaria, Francisco comprou o 
que sobrou do bolo e o que sobrou da torta de queijo deixados por Jerônimo por 38 reais. A opção que contém o 
valor que Jerônimo gastou em reais na padaria é: 

 
(A) 30 
(B) 32 
(C) 34 
(D) 36 
(E) 38 
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21. Conforme o Art. 24, do Código de Trânsito Brasileiro, compete aos órgãos e às entidades executivas de trânsito 

dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, EXCETO: 
 
(A) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. 
(B) Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o 

desenvolvimento, temporário ou definitivo, da circulação, da segurança e das áreas de proteção de 
ciclistas.  

(C) Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. 
(D) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito sem observar suas causas. 
(E) Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento 

ostensivo de trânsito. 
 
22. O Art. 29, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que, quando veículos transitando por fluxos que 

se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo 
ser proveniente de rodovia, aquele que ESTIVER: 
 
(A) Trafegando pela esquerda. 
(B) Trafegando pela direita. 
(C) Circulando com velocidade reduzida. 
(D) Prestes a entrar na rodovia. 
(E) Circulando pela rodovia. 

 
23. Considerando o Capítulo XVI e XVII, do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a assertiva abaixo que NÃO é 

considerada medida administrativa: 
 
(A) Advertência por escrito. 
(B) Retenção do veículo. 
(C) Remoção do veículo. 
(D) Recolhimento da carteira nacional de habilitação. 
(E) Recolhimento do certificado de licenciamento. 

 
24. De acordo com conceitos e definições previstas na Lei nº 9.503, analise as opções abaixo e assinale a 

INCORRETA: 
 
(A) AUTORIDADE DE TRÂNSITO - dirigente máximo de órgão ou entidade executiva integrante do Sistema 

Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada. 
(B) AGENTE DE TRÂNSITO - servidor civil efetivo de carreira do órgão ou entidades executivos de trânsito ou 

rodoviário, com as atribuições de educação, operação e fiscalização de trânsito e de transporte no exercício 
regular do poder de polícia de trânsito para promover a segurança viária nos termos da Constituição 
Federal. 

(C) FISCALIZAÇÃO - ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por 
meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades 
executivas de trânsito e de acordo com as competências definidas no Código de Trânsito Brasileiro. 

(D) CICLOVIA - parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por 
sinalização específica. 

(E) CIRCULAÇÃO - movimentação de pessoas, animais e veículos em deslocamento, conduzidos ou não, em 
vias públicas ou privadas abertas ao público e de uso coletivo. 
 

25. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, em seu Art. 61, a velocidade máxima permitida para a via será 
indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Em seu 
parágrafo primeiro, informa que onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de, 
EXCETO: 
 
(A) Oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido. 
(B) Sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais. 
(C) Cinquenta quilômetros por hora, nas vias coletoras. 
(D) Trinta quilômetros por hora, nas vias locais. 
(E) Sessenta quilômetros por hora, nas estradas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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26. Conforme Capítulo III, do Código de Trânsito Brasileiro, – CARACTERIZA-SE por interseções em nível não 
semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas: 
 
(A) via local.     (D)  via arterial. 
(B) via de trânsito rápido.    (E)  passarela. 
(C) estrada. 

 
27. Em relação às medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, assinale a opção 

INCORRETA: 
 
(A) O veículo poderá ser retido quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração. O veículo será 

liberado tão logo seja regularizada a situação. 
(B) À critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo 

transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça 
condições de segurança para circulação em via pública.  

(C) O veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, quando não for possível sanar a 
falha no local da infração, poderá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante 
recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se ao 
condutor prazo razoável, não superior a 30 (trinta) dias, para regularizar a situação. Será considerado 
notificado para essa finalidade na mesma ocasião. 

(D) O Certificado de Licenciamento Anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadora das 
medidas administrativas tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado. 

(E) O veículo poderá ser retido nos casos expressos do Código de Trânsito Brasileiro, sendo que não se 
apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido ao depósito. 

 
28. Considerando as medidas administrativas estipuladas nos artigos 273 e 274, do Código de Trânsito Brasileiro, 

assinale qual opção está INCORRETA: 
 
(A) O recolhimento do Certificado de Registro dar-se-á mediante recibo quando houver suspeita de 

inautenticidade ou adulteração. 
(B)  O recolhimento do Certificado de Registro dar-se-á quando, se alienado o veículo, não for realizada a 

transferência de sua propriedade no prazo de trinta dias. 
(C) O recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual dar-se-á mediante recibo quando houver suspeita de 

inautenticidade ou adulteração. 
(D) O recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual dar-se-á quando o prazo de licenciamento estiver 

vencido. 
(E) O recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual dar-se-á, quando no caso de retenção do veículo, a 

irregularidade puder ser sanada no local. 
 

29. Considerando o Art. 143, do Código de Trânsito Brasileiro, em que se especifica a habilitação em categorias, 
assinale a opção CORRETA: 
 
(A) Categoria A - condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 

três mil e quinhentos quilogramas. 
(B) Categoria B - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 

(oito) lugares, excluído o do motorista. 
(C) Categoria C - condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não 

exceda três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda 8 (oito) lugares, excluído o do 
motorista. 

(D) Categoria D - condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral. 
(E) Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, 

C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil 
quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda 8 (oito) lugares.     

 
30. Considerando o Art. 298, do Código de Trânsito Brasileiro, são circunstâncias que sempre agravam as 

penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração, EXCETO: 
 
(A) Com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. 
(B) Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. 
(C) Sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação. 
(D) Com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria igual a do veículo. 
(E) Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de 

carga. 
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31. A Resolução nº 66/1998 do CONTRAN institui a tabela de distribuição de competência – fiscalização de trânsito, 
aplicação das medidas administrativas cabíveis e arrecadação de multas aplicadas pelos órgãos executivos de 
trânsito. Com base nessas informações, assinale a opção que estipula competência que NÃO seja de 
responsabilidade do município: 
 
(A) Promover, na via, competição esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em 

manobra de veículo, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. 
(B) Estacionar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. 
(C) Estacionar o veículo em locais e horários de estacionamento e parada proibida pela sinalização (placa - 

Proibido Parar e Estacionar). 
(D) Utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, 

derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. 
(E) Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, 

ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, 
gramados e jardins públicos. 

 
32. Considerando os crimes tipificados no Código de Trânsito Brasileiro, no Capítulo XIX, é INCORRETO afirmar 

que: 
 
(A) Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: pena - prisão, de três a oito anos, e suspensão 

ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 
(B) Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: pena- detenção, de seis meses a dois anos 

e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 
(C)  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: pena - 
detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. 

(D) Afastar-se o condutor do veículo e do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe 
possa ser atribuída: pena de detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

(E) 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: pena - 
detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor.     

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

lavrar-se-á auto de infração, do qual constará obrigatoriamente, EXCETO: 
 
(A) Tipificação da infração. 
(B) Local, data e hora do cometimento da infração. 
(C) Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados 

necessários à sua identificação. 
(D) Prontuário do condutor. 
(E) Identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a 

infração. 
 

34. Aponte a opção que está em DESACORDO com o Código de Trânsito Brasileiro: 
 
(A) A afixação sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de 

publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização, é 
proibido. 

(B) A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia 
aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. 

(C) O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata 
retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, 
com ônus para quem o tenha colocado. 

(D) A responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas pertencentes a condomínios 
constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados 
de uso coletivo é da autoridade de trânsito. 

(E) Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou 
colocar em risco sua segurança será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre a via. 
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35. De acordo com o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a opção INCORRETA: 
 
(A) A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a 

entidades governamentais ou não-governamentais sem autorização judicial. 
(B) A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na 

modalidade de adoção. 
(C) O responsável, ao assumir a guarda ou a tutela, prestará compromisso de bem e de fielmente desempenhar 

o encargo, mediante termo nos autos. 
(D) A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da 

situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos da lei. 
(E) A colocação da criança ou adolescente em família substituta não necessita ser precedida de alguma forma 

de preparação ou de acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional. 
 

36. A Resolução nº 66/1998 do CONTRAN institui a tabela de distribuição de competência – fiscalização de trânsito, 
aplicação das medidas administrativas cabíveis e arrecadação de multas aplicadas pelos órgãos executivos de 
trânsito. Com base nessas informações, assinale a opção que estipula competência que NÃO seja de 
responsabilidade do município e do estado, concomitantemente: 
 
(A) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. 
(B) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos. 
(C) Disputar corrida por espírito de emulação. 
(D) Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou 

qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados. 
(E) Transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando qualquer objeto que possa acarretar risco de 

acidente. 
 

37. Considerando o Art. 244, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual tipifica conduzir motocicleta ou ciclomotor, 
marque a opção que indica a infração que NÂO é considerada de natureza gravíssima: 
 
(A) Não usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas 

pelo Contran.  
(B) Rebocar outro veículo. 
(C) Fazer malabarismo ou equilibrar-se apenas em uma roda. 
(D) Transportar criança menor de 10 (dez) anos de idade ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de 

cuidar da própria segurança. 
(E) Transportar passageiro sem o capacete de segurança ou fora do assento suplementar colocado atrás do 

condutor ou em carro lateral. 
38. Observando-se o Art. 89 do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a opção que informa CORRETAMENTE a 

sinalização com sua ordem de prevalência:  
 
(A) As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais, as indicações do semáforo 

sobre os demais sinais e as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. 
(B) As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito, as ordens do agente de trânsito sobre as 

normas de circulação e outros sinais e as indicações do semáforo sobre os demais sinais.  
(C) As indicações do semáforo sobre os demais sinais, as indicações dos sinais sobre as demais normas de 

trânsito e as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. 
(D) As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito, as indicações do semáforo sobre os demais 

sinais e as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. 
(E) As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais, as indicações dos sinais 

sobre as demais normas de trânsito e as indicações do semáforo sobre os demais sinais.  
 

39. Considerando o Código de Trânsito Brasileiro, assinale a opção INCORRETA: 
 

(A) Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares 
ou empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento 
de característica comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente. 

(B) O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. 
(C) O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá, obrigatoriamente, as faixas e as passagens de 

pedestres em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização. 
(D) A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de 

outubro. 
(E) As sanções previstas neste Código, não serão aplicadas por inobservância à sinalização, quando esta for 

insuficiente ou incorreta. 
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40. Assinale a opção CORRETA acerca do ato administrativo. 
 
(A) O ato administrativo é perfeito quando não contraria as disposições da Constituição Federal. 
(B) O ato administrativo, para constituir-se validamente, deve ser editado por um agente público competente. 
(C) O ato administrativo sujeita-se ao regime jurídico típico de direito privado. 
(D) A administração pública poderá revogar atos administrativos que possuam vício que os torne ilegais, ainda 

que o ato revogatório não tenha sido determinado pelo Poder Judiciário. 
(E) O ato administrativo tem como requisito, a competência, a moralidade, a forma, o motivo e o objeto. 

 
41. Conforme a Constituição Federal, assinale a opção CORRETA.  

 
(A) A soberania e o pluralismo político constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 
(B) O direito de reunião é direito fundamental garantido pela Constituição Federal. Para exercer esse direito, é 

necessária, a autorização do poder público para ocorrer. 
(C) O direito de reunião pode ser exercido com pessoas armadas. 
(D) O pluralismo político é um princípio da República Federativa do Brasil. 
(E) A erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais 

constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 
 

42. Acerca da Segurança Pública, prevista pelo Art. 144, da Constituição Federal, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da 
União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 

(B) Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e 
instalações, conforme dispuser a lei. 

(C) A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, 
destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais e estaduais.    

(D) A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, 
destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.  

(E) Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que 
pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. 

  
43. No tocante ao direito penal, assinale a opção com a resposta CORRETA. 

 
(A) O advogado dativo não é considerado funcionário público para fins penais. 
(B) O crime de prevaricação, previsto no Art. 319 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. 
(C) Ao crime de peculato é cabível a aplicação do princípio da insignificância quando o bem apropriado, 

desviado ou subtraído for de pequeno e inexpressivo valor patrimonial. 
(D) Para o crime de corrupção passiva, previsto no Art. 317, do Código Penal, não há nenhuma causa de 

aumento de pena previsto. 
(E) A exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-

la, mas em razão dela, de vantagem indevida constitui crime de peculato.  
 

44. Acerca do direito penal assinale a opção CORRETA. 
 
(A) É cabível causa de diminuição de pena, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor 

social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima. 
(B) Realizar homicídio mediante pagamento ou promessa de recompensa, não constitui homicídio qualificado. 
(C) Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio não constitui um 

crime previsto pelo Código Penal. 
(D) Não é crime provocar aborto com o consentimento da gestante. 
(E) Abandonar recém-nascido, não é tipificado como crime desde que seja para ocultar desonra própria. 

 
45. São objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, EXCETO: 

 
(A) Promover o acesso do usuário ou dependente de drogas a alguns serviços públicos. 
(B) Viabilizar a ampla participação social na formulação, implementação e avaliação das políticas sobre drogas.  
(C) Fomentar a criação de serviço de atendimento telefônico com orientações e informações para apoio aos 

usuários ou aos dependentes de drogas.  
(D) Promover estudos e avaliação dos resultados das políticas sobre drogas. 
(E) Estabelecer diretrizes para garantir a efetividade dos programas, ações e projetos das políticas sobre 

drogas. 
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46. Acerca da lei de abuso de autoridade, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) Cometerá crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade o funcionário público que iniciar persecução 
administrativa sem justa causa fundamentada. 

(B) É considerado crime de abuso de autoridade constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave 
ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a submeter-se a situação vexatória ou a 
constrangimento não autorizado em lei.  

(C) Constitui abuso de autoridade prosseguir com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o 
direito ao silêncio. 

(D) Perseguem-se os crimes da lei de abuso de autoridade mediante ação penal pública incondicionada. 
(E) Haverá crime, conforme a Lei sobre o crime de abuso de autoridade, quando o agente policial permanecer 

em imóvel alheio ou suas dependências, sem determinação judicial, para prestar socorro.  
 

47. Acerca dos crimes de abuso de autoridade assinale a opção CORRETA: 
 

(A) A situação em que um agente penitenciário, com a finalidade específica de beneficiar terceiro, constrangeu 
preso sob sua custódia, mediante violência, a produzir prova contra si mesmo, não se caracteriza crime de 
abuso de autoridade. 

(B) A submissão de preso a interrogatório durante o período de repouso noturno em caso de flagrante delito ou 
se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações não caracteriza abuso de autoridade. 

(C) Os crimes nela previstos só se caracterizam se praticados pelo agente público com a finalidade específica 
de prejudicar outrem ou beneficiar a si próprio.  

(D) Sujeito ativo do crime de abuso de autoridade pode ser considerado qualquer agente público, servidor ou 
não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, apresentando-se, naquele diploma, rol 
taxativo de agentes sujeitos ao regime nela fixado. 

(E) A ação penal, nesse caso, será pública condicionada. 
 

48. Acerca dos princípios do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, assinale a opção INCORRETA: 
 
(A) O respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua 

liberdade. 
(B) A integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 

social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico 
ilícito. 

(C) A promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como fatores 
de proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados. 

(D) A promoção de consensos nacionais, de restrita participação social, para o estabelecimento dos 
fundamentos e estratégias do Sisnad. 

(E) O respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes. 
 

49. Acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a opção CORRETA: 
 

(A) Qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade é proibido. 
(B) O Art. 18, do ECA, determina que a promoção da dignidade da criança e do adolescente inclua garantir que 

esses indivíduos estarão a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 

(C) O Art. 17, do ECA, ao apresentar o conceito de direito ao respeito, afirma que tal direito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, omitindo a preservação 
da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

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

(E) A convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade não será garantida. 
 

50. São princípios da administração pública, EXCETO: 
 
(A) Princípio da eficiência. 
(B) Princípio da legalidade. 
(C) Princípio da moralidade. 
(D) Princípio da impessoalidade. 
(E) Princípio da supremacia do interesse público. 


