
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 22/11/2015 
 

HORÁRIO: das 14 às 18 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 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
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 ou azul 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. 

  

CARGO 

AGENTE DE TRÂNSITO – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2015 
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Leia o texto que se segue e responda as questões de 01 a 10. 
 

Me engana que eu gosto 
 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

A nota em que a oposição defende o afastamento de Eduardo Cunha merece o prêmio “Me engana 
que eu gosto” de 2015. A aliança nunca esteve tão forte, apesar do surgimento de provas contundentes sobre 
o envolvimento do presidente da Câmara no petrolão. 

O documento foi divulgado no sábado, para vender a ideia de que PSDB e DEM não sujariam as mãos 
em socorro ao correntista suíço. No mesmo dia, representantes dos dois partidos se reuniram com ele 
secretamente para tratar do que os une: o impeachment de Dilma Rousseff.  

O encontro com Carlos Sampaio e Rodrigo Maia teve efeito tranquilizador para ambas as partes. 
Cunha garantiu apoio para ficar onde está, desde que continue a jogar contra o Planalto. Os oposicionistas 
também saíram felizes, porque temiam um acordão do peemedebista com o PT.  

O resultado da conversa foi uma nota envergonhada, sem qualquer referência a desvios na Petrobras 
ou dinheiro na Suíça. O texto diz apenas que o deputado “deve afastar-se do cargo, até mesmo para que 
possa exercer, de forma adequada, seu direito constitucional à ampla defesa”. Só faltou agradecer a amizade 
e pedir desculpas por qualquer coisa.  

Como Cunha já avisou que prefere ficar na cadeira, o efeito prático da nota é nenhum. Mas os tucanos 
ganharam um pretexto para enrolar a imprensa e rebater as cobranças de que só pedem providência quando 
a denúncia atinge o governo.  

O Planalto, por sinal, continua sem reação diante do presidente da Câmara. Na semana passada, dois 
ministros petistas, Jaques Wagner e Edinho Silva, foram visitá-lo em busca de um cessar-fogo. Só 
conseguiram valorizar seu cacife para negociar com a oposição.  

No fim do feriado, o clima no governo era de pessimismo. Para auxiliares da presidente, as novas provas 
contra Cunha aceleraram a engrenagem do impeachment, e a comissão especial para debater o tema deve 
ser instalada já nesta terça. 

  
FRANCO, Bernardo Mello. Me engana que eu gosto. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/236258-
me-engana-que-eu-gosto.shtml. Acesso em 13 de outubro de 2015. 

 
 
01. É possível afirmar, a partir da leitura global do texto, que 
 

(A) há uma oposição de fato ao presidente da Câmara. 
(B) tanto a Presidente da República quanto o da Câmara sofrerão impeachment. 
(C) tanto a oposição quanto Eduardo Cunha têm um propósito em comum. 
(D) há uma crítica explícita ao governo da Presidente da República. 
(E) o autor do texto concorda com a postura da oposição. 

 
02. A palavra „peemedebista‟ (linha 09) refere-se a: 
 

(A) Edinho Silva. 
(B) Rodrigo Maia. 
(C) Jaques Wagner. 
(D) Eduardo Cunha. 
(E) Carlos Sampaio. 

 
03. A palavra „acordão‟ (linha 09) significa no contexto em que aparece: 
 

(A) acordo grande. 
(B) decisão final proferida sobre um processo por tribunal superior. 
(C) acordo imenso. 
(D) acordo robusto. 
(E) acordo de grandes proporções com fins políticos. 

 
04. A partir do trecho “No mesmo dia, representantes dos dois partidos se reuniram com ele secretamente para 

tratar do que os une: o impeachment de Dilma Rousseff” (linhas 05 e 06), julgue os itens abaixo: 
 

I. A vírgula após a palavra „dia‟ se justifica porque a expressão que inicia o período tem valor adverbial e está 
deslocada do fim para o início do período; 

II. Os dois pontos têm valor explicativo; 
III. O pronome „se‟ poderia, também, vir depois da forma verbal „reuniram‟. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/236258-me-engana-que-eu-gosto.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/236258-me-engana-que-eu-gosto.shtml
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(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 da nota do Presidente da Câmara “deve afastar-se do cargo, até mesmo para que 

possa exercer, de forma adequada, seu direito constitucional à ampla defesa” (linhas 11 e 12), julgue os itens 
abaixo: 

 
I. A expressão „de forma adequada‟ poderia vir depois da forma verbal „possa‟ entre duas vírgulas; 
II. O uso do acento grave se justifica porque a palavra „direito‟ exige a preposição „a‟ e o substantivo „defesa‟ 

admite o artigo feminino singular; 
III. O pronome „se‟ poderia estar entre os dois verbos, sem hífen. 

 
(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. A expressão “correntista suíço” (linha 05) refere-se a: 
 

(A) Edinho Silva. 
(B) Rodrigo Maia. 
(C) Jaques Wagner. 
(D) Eduardo Cunha. 
(E) Carlos Sampaio. 

 
07. A paráfrase para o trecho “Na semana passada, dois ministros petistas, Jaques Wagner e Edinho Silva, foram 

visitá-lo em busca de um cessar-fogo. Só conseguiram valorizar seu cacife para negociar com a oposição” (linha 
17 a 19) que mantém o sentido original e a correção gramatical é: 

 
(A) Jaques Wagner e Edinho Silva, dois ministros petistas foram, na semana passada, visitar o presidente da 

Câmara na procura de um cessar-fogo, mas só conseguiram valorizar seu cacife para negociar com a 
oposição. 

(B) Dois ministros petistas, Jaques Wagner e Edinho Silva, foram visitar o presidente da Câmara em busca de 
um cessar-fogo, mas só, conseguiram valorizar seu cacife para negociar, na semana passada, com a 
oposição. 

(C) Dois ministros petistas, Jaques Wagner e Edinho Silva, foram, na semana passada, visitar o presidente da 
Câmara em busca de um cessar-fogo, mas só conseguiram valorizar seu cacife para negociar com a 
oposição. 

(D) Jaques Wagner e Edinho Silva só conseguiram, na semana passada, valorizar seu cacife para negociar 
com a oposição, indo em busca de um cessar-fogo. 

(E) Na semana passada, dois ministros petistas cessaram fogo contra Eduardo Cunha, mas não conseguiram 
nada, somente valorizar o passe do presidente da Câmara.  

 
08. A partir do trecho “O resultado da conversa foi uma nota envergonhada, sem qualquer referência a desvios na 

Petrobras ou dinheiro na Suíça” (linhas 10 e11), julgue os itens abaixo: 
 

I. O vocábulo „a‟, depois da palavra „referência, deveria ter recebido um acento grave, indicador da crase; 
II. Se fosse colocado um artigo plural junto do vocábulo „a‟, antes do substantivo „desvios‟, o sentido seria 

diferente do original; 
III. Se fosse colocada a preposição „a‟ depois da conjunção „ou‟ o período ficaria gramaticalmente incorreto. 

 
(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. 
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09. A partir do título “Me engana que eu gosto”, julgue os itens abaixo: 
 

I. O pronome „me‟, sobretudo em contextos mais formais de escrita, quando inicia uma oração, é usado depois 
do verbo, em ênclise; 

II. A forma verbal „gosto‟ tende a ser usada com preposição, mas, no contexto do enunciado, torná-lo-ia artificial, 
inusual, quase sem sentido; 

III. O uso mencionado e justificado em I se explica pelo tom informal do enunciado do título. 
 

(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. Quanto à forma „saíram‟ (linha 09), é CORRETO afirmar: 
 

(A) Deveria vir sem acento porque é um ditongo. 
(B) Deve vir com acento porque a forma verbal é uma palavra oxítona terminada em consoante. 
(C) Não deve vir com acento porque a forma verbal é uma palavra oxítona. 
(D) Não há regra de acentuação para este caso. 
(E) Deve vir com acento agudo na forma verbal, especificamente na segunda vogal, por se tratar de um hiato. 

 

 
 
 
11. O software é a parte lógica, o conjunto de instruções e dados processados pelos circuitos eletrônicos do 

computador. Já o hardware engloba todos os dispositivos físicos e equipamentos utilizados no processo de 
informação. Assinale a opção que se refere a um software. 

 
(A) Placa-Mãe 
(B) Monitor 
(C) Mouse 
(D) Memória RAM 
(E) Processador de Texto 

 
12. Assinale a opção que NÃO CORRESPONDE a um sistema operacional: 

 
(A) Windows 7 
(B) RedHat 
(C) Ubuntu 
(D) VMWare 
(E) Fedora 

 
13. Assinale a opção na qual a linguagem de programação é utilizada. 
 

(A) Na especificação do hardware. 
(B) No desenvolvimento de softwares. 
(C) Na comunicação entre computadores. 
(D) Na transmissão de sinais digitais. 
(E) No barramento de comunicação. 

 
14. Sobre as operações de correio eletrônico (e-mail), assinale a opção CORRETA: 

 
(A) Após ter enviado uma mensagem de correio eletrônico, é possível cancelar a leitura da mensagem pelo 

destinatário através da combinação de teclas ctrl + z. 
(B) Não é possível enviar uma mensagem sem especificar um assunto. 
(C) O endereço de e-mail é composto por duas partes separada pelo símbolo @. A primeira é o nome de 

usuário e a segunda é o endereço da máquina ou provedor do serviço de mensagem. 
(D) O campo denominado CC é utilizado quando se quer enviar uma mesma mensagem a vários destinatários, 

de tal maneira que eles não saibam que foi enviada aos outros. 
(E) Opera, Internet Explorer, Firefox e Chrome são exemplos de webmails. 

 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
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15. Sobre o uso da Internet, Intranet e Extranet, considere as seguintes afirmativas: 
 

i. A Intranet é uma rede de computadores privada que funciona utilizando os mesmos protocolos da Internet. 
Porém, seu uso é restrito a um determinado local como, por exemplo, a rede de uma empresa. 

ii. Uma Extranet pode ser vista como uma extensão de uma intranet que é estendida para usuários externos à 
organização, geralmente parceiros, vendedores e fornecedores, por exemplo. 

iii. Tanto na Internet quanto na Intranet e Extranet o endereço a ser digitado no browser começa 
obrigatoriamente com o www. 

 
São corretas as afirmativas: 
 
(A) i apenas. 
(B) i e ii apenas. 
(C) i e iii apenas. 
(D) ii e iii apenas. 
(E) i, ii e iii apenas. 

 
16. Assinale a opção que indica uma solução de segurança de uma rede de computadores. 

 
(A) Backdoor 
(B) Trojan 
(C) Malware 
(D) Spyware 
(E) Firewall 

 
17. Observe a figura abaixo dos botões presentes no Microsoft Word 2013 (Português Versão Padrão do 

Fabricante). 
 

    
 

Assinale a opção que representa respectivamente o significado de cada botão: 
 

(A) Salva o texto, apaga o texto selecionado, coloca cor como sublinhado no texto selecionado, aumenta o 
tamanho da fonte.  

(B) Salva o texto, risca o texto selecionado colocando uma linha no meio dele, coloca cor no texto selecionado, 
coloca o texto em subscrito. 

(C) Coloca o texto selecionado em sublinhado, apaga o texto selecionado, coloca cor no texto selecionado, 
coloca o texto em subscrito. 

(D) Coloca o texto selecionado em sublinhado, apaga o texto selecionado, coloca cor no texto selecionado, 
aumenta o tamanho da fonte. 

(E) Coloca o texto selecionado em sublinhado, risca o texto selecionado colocando uma linha no meio dele, 
coloca cor no texto selecionado, aumenta o tamanho da fonte.  

 
18. Assinale a opção que NÃO corresponde a um programa que compõe uma suíte de escritório. 
 

(A) Word 
(B) Impress 
(C) Powerpoint 
(D) Textpad 
(E) Calc 

 
19. Dada a seguinte planilha no Excel 2010 
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O resultado da fórmula: =SOMA(A1:A4)+SOMA(A4:C4) é: 
 

(A) 20 
(B) 22 
(C) 26 
(D) 36 
(E) 66 

 
20. Observe o texto abaixo formatado no Word 2013: 

 
Sobre esse mesmo texto, considere as seguintes afirmativas: 

 
i. O texto possui três parágrafos divididos em duas colunas; 
ii. O texto possui sublinhado ondulado em virtude de erro ortográfico ou gramatical; 
iii. O texto possui três parágrafos, todos com o alinhamento justificado. 

 
São CORRETAS apenas as afirmativas: 
 
(A) i 
(B) ii, 
(C) i e ii, 
(D) i e iii, 
(E) ii e iii. 

 
 
 
 
21. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas as suas 

características técnicas e as condições de trânsito nas vias urbanas onde não existir sinalização 
regulamentadora. A velocidade máxima será de:  

 
I. 80 Km/h, nas vias de trânsito rápido; 
II. 60 Km/h, nas vias coletoras; 

III. 40 Km/h, nas vias arteriais; 
IV. 30 Km/h, nas vias locais. 

 
Assinale a opção CORRETA. 
 
(A) Somente a proposição IV está correta. 
(B) Somente a proposição II está correta. 
(C) Somente as proposições III e IV estão corretas. 
(D) Somente as proposições I e II estão corretas. 
(E) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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22. Considere as assertivas abaixo sobre as vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se 
em:  

 
I. Vias arteriais são tipos de vias urbanas; 
II. Vias locais são tipos de vias rurais; 

III. Estradas são tipos de vias rurais. 
 
Assinale a opção CORRETA. 
 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) Apenas I e III estão corretas. 
(E) Apenas I e II estão corretas. 

 
23. Considere as assertivas abaixo sobre a competência da Polícia Rodoviária Federal no âmbito das rodovias e 

estradas federais.  
 

I. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com segurança pública, com o 
objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros; 

II. Estabelecer, em conjunto com as polícias militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; 
III. Julgar os recursos interpostos contra decisões das JARI. 

 
Assinale a opção CORRETA. 
 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) Apenas I e III estão corretas. 
(E) Apenas II e III estão corretas. 

 
24. Quando o condutor do veículo comete uma infração, há circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos 

crimes de trânsito. Dentre as opções abaixo, marque a que NÃO agrava a penalidade dos crimes de trânsito: 
 

(A) Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas.  
(B) Com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria correspondente a do veículo. 
(C) Com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. 
(D) Sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres. 
(E) Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. 

 
25. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a sinalização vertical é classificada de acordo com sua função, 

compreendendo os seguintes tipos:  
 

(A) Sinalização de regulamentação, sinalização de advertência e sinalização de indicação. 
(B) Sinalização de regulamentação, sinalização de advertência e as marcas longitudinais. 
(C) Sinalização de regulamentação, sinalização de advertência e as marcas transversais. 
(D) Sinalização de regulamentação, sinalização de advertência e as marcas de canalização. 
(E) Sinalização de regulamentação, sinalização de advertência e as inscrições no pavimento.  

 
26. Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias constitui infração:  
 

(A) Gravíssima. 
(B) Média. 
(C) Leve. 
(D) Grave 
(E) Constitui crime e não infração de trânsito.  

 
27. É vedado ao motorista profissional, no exercício de sua profissão e na condução de veículo mencionado no 

inciso II do art. 105 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir os veículos de transporte e de condução escolar, 
os de transportes de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro 
mil quinhentos e trinta e seis quilogramas, dirigir o veículo:  

 
(A) por mais de 4 (quatro) horas ininterruptas.  
(B) por mais de 6 (seis) horas ininterruptas. 
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(C) por mais de 8 (oito) horas ininterruptas. 
(D) por mais de 10 (dez) horas ininterruptas. 
(E) por mais de 12 (doze) horas ininterruptas. 

 
28. Ao condutor, retirar do local o veículo legalmente retido para regularização sem permissão da autoridade 

competente ou de seus agentes, constitui infração:  
 

(A) Leve. 
(B) Média. 
(C) Grave. 
(D) Gravíssima. 
(E) Gravíssima com fator multiplicador três vezes. 

 
29. Acerca da educação para o trânsito, assinale (V) para as assertivas Verdadeiras e (F) para as Falsas:  
 

(   ) Os órgãos ou entidades executivas de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional 
ou mediante convênio, o funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito nos moldes e padrões 
estabelecidos pelo CONTRAN.  

(    ) A educação para o trânsito será promovida somente nas escolas de Ensino Médio.  
(    ) As campanhas de educação de trânsito não são de caráter permanente, mas os órgãos ou entidades do 

Sistema Nacional de Trânsito deverão promover, em todo o país anualmente e no mês de setembro, a 
Semana Nacional de Trânsito com temas estabelecidos pelo CONTRAN.  

(    ) Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por 
intermédio do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de 
acidentes.  

(    ) A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito.   

 
A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
(A) V – V – V – V – F. 
(B) V – V – F – V  - F. 
(C) F – F – F – F – V. 
(D) F – V – F – V – F. 
(E) V – F – F – V – V. 

 
30. Em conformidade com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que aprova o Código de Trânsito Brasileiro – 

CTB, o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos e entidades responsáveis pela Administração do 
Trânsito. Numere a 2ª Coluna de acordo com a 1ª coluna.  

 
1ª coluna:  

I. CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. 
II. CETRAN – Conselho Estadual de Trânsito. 

III. JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações. 
IV. PRF – Polícia Rodoviária Federal. 
V. Órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. 

 
2ª coluna: 

(    ) Julgar os recursos interpostos pelos infratores. 
(    ) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. 
(    ) Efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e 

salvamento de vítimas. 
(    ) Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. 
(    ) Julgar os recursos interpostos contra decisões. 

 
A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
(A) IV – II – V – III – I. 
(B) III – V – IV – I – II. 
(C) I – V – II – III – IV. 
(D) IV – V - II – III – I. 
(E) V – II – IV – I – III. 
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31. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação, quando veículos, transitando por fluxos que se 
cruzem, ao se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:  

 
(    ) No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. 
(    ) No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. 
(    ) No caso de rotatória, aquele que não estiver circulando por ela. 
(    ) Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. 

 
A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 
(A) V – F – V – V. 
(B) F – V – V – F. 
(C) V – V – F – V. 
(D) V – V – F – F. 
(E) F – V – F – F. 

 
32. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos, EXCETO: 
 

(A) Ter idade superior a vinte e um anos. 
(B) Ser habilitado na categoria D. 
(C) Ser habilitado na categoria C.  
(D) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os 

doze últimos meses. 
(E) Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN. 
 

33. Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes de trânsito. Um silvo 
breve significa que se deve: 

 
(A) Parar imediatamente. 
(B) Acender as lanternas. 
(C) Seguir em frente. 
(D) Virar à esquerda. 
(E) Virar à direita.  

 
34. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a sinalização horizontal é classificada em: 
 

(A) Marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalização, marcas de delimitação e controle de 
estacionamento e/ou parada e sinalização de regulamentação. 

(B) Marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalização, marcas de delimitação e controle de 
estacionamento e/ou parada e sinalização de advertência. 

(C) Marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalização, marcas de delimitação e controle de 
estacionamento e/ou parada e sinalização de indicação. 

(D) Marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalização, marcas de delimitação e controle de 
estacionamento e/ou parada e inscrições no pavimento. 

(E) Marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalização, marcas de delimitação e controle de 
estacionamento e/ou parada e sinalização especial para pedestres.  

 
35. O órgão ou entidade responsável pela apreensão do veículo fixará o prazo de custódia, tendo em vista as 

circunstâncias da infração e obedecidas aos critérios abaixo: 
 

I. De 1 (um) a 10 (dez) dias, para penalidade em razão de infração para a qual não seja prevista multa 
agravada; 

II. De 11 (onze) a 20 (vinte) dias, para penalidade em razão de infração para a qual seja prevista multa 
agravada com fator multiplicador de quatro vezes; 

III. De 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias, para penalidade em razão de infração para a qual seja prevista multa 
agravada com fator multiplicador de cinco vezes. 

 
Assinale a opção CORRETA. 

 
(A) Somente I está correta.   (D)  Somente I e III estão corretas. 
(B) Somente II está correta.   (E)  Somente I e II estão corretas. 
(C) Somente III está correta. 
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36. No tocante às normas gerais de circulação e conduta, onde não existir sinalização regulamentadora, analise as 
proposições constantes nas colunas 1 e 2:  

 
Coluna 1:     
(1) A velocidade máxima nas vias urbanas    
(2) A velocidade máxima nas vias rurais  

 
Coluna 2: 
(    ) 110 km/h para automóveis, camionetas e motocicletas nas rodovias. 
(    ) 80 km/h, nas vias de trânsito rápido. 
(    ) 30 km/h, nas vias locais. 
(    ) 90 km/h, para ônibus e micro-ônibus, nas rodovias. 
(    ) 60 km/h, nas vias arteriais. 

 
A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
 
(A) 2 – 2 – 1 – 2 – 2. 
(B) 2 – 1 – 1 – 2 – 1. 
(C) 2 – 1 – 2 – 1 – 2. 
(D) 1 – 1 – 2 – 1 – 1. 
(E) 2 – 2 – 2 – 1 – 1. 

  
37. Azambuja conduzia veículo automotor em via pública, foi abordado pelo Agente da Autoridade de Trânsito e 

estava portando Carteira Nacional de Habilitação com validade vencida há mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, 
de acordo com o Inciso V do Art. 162 Código de Trânsito Brasileiro – CTB, a medida administrativa será: 

 
I. Condução do motorista à CIRETRAN; 
II. Aplicação de multa; 

III. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação; 
IV. Retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. 

 
Assinale a opção CORRETA. 
 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente os itens II e III estão corretos. 
(C) Somente os itens I e II estão corretos. 
(D) Somente os itens I e IV estão corretos. 
(E) Somente os itens III e IV estão corretos.  

 
38. Ao constatar que um veículo automotor se encontra estacionado em local e horário de estacionamento e parada 

proibidos pela sinalização (placa – Proibido Parar e Estacionar), o Agente da Autoridade de Trânsito deve adotar 
a seguinte medida administrativa: 

  
(A) Remoção do veículo. 
(B) Multa e apreensão do veículo. 
(C) Multa e retenção do veículo até aparecer o condutor. 
(D) Somente aplicar a multa. 
(E) Somente fazer a apreensão do veículo.  

 
39. Durante uma fiscalização de rotina, um Agente da Autoridade de Trânsito flagrou um condutor de veículo 

automotor dirigindo sem o cinto de segurança. Conforme preceitua o Artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro 
– CTB, essa infração é classificada como ________________, cuja penalidade e medida administrativa são, 
respectivamente, _________________ e ______________________________________________. 

 
(A) Leve, multa e retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator. 
(B) Gravíssima, multa e retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator. 
(C) Grave, multa e retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator. 
(D) Média, multa e retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator. 
(E) Gravíssima, multa e remoção do veículo.  
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40. Considerando o que preceitua o Código de Trânsito Brasileiro – CTB os sinais sonoros somente devem ser 
utilizados em conjunto com os gestos dos Agentes da Autoridade de Trânsito. Analise as assertivas abaixo e 
assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso. 

 
(    ) Um silvo breve significa “siga”. Deve ser empregado para liberar o trânsito em direção / sentido indicado 

pelo agente. 
(    ) Dois silvos longos significam “mudar direção”. Deve ser empregado para indicar que os veículos devem 

dobrar à esquerda ou à direita. 
(    ) Um silvo longo significa “pare”. Deve ser empregado para indicar parada obrigatória. 
(    ) Dois silvos breves significam “diminuir a marcha”. Deve ser empregado quando for necessário diminuir a 

marcha dos veículos. 
(     ) Dois silvos breves significam “pare”. Deve ser empregado para indicar parada obrigatória.    

 
A opção CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
(A) V – F – F – F – V. 
(B) F – V – V – V – F. 
(C) V – V – F – V – V. 
(D) V – F – V – F – V. 
(E) F – V – F – V – F. 

 
41. 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 descarga, considera-se:  
 

(A) Via terrestre. 
(B) Vias urbanas. 
(C) Vias rurais. 
(D) Transporte. 
(E) Trânsito.  

 
42. Segundo dispõe o artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, os veículos classificam-se quanto à espécie 

em:  
 

(A) De passageiros, de carga, misto, de competição, de tração, especial, e de coleção. 
(B) De passageiros, de carga, misto, de competição, de tração, oficial, e de coleção. 
(C) De passageiros, de carga, misto, de competição, de tração, particular, e de coleção. 
(D) De passageiros, de carga, misto, de competição, de tração, reboque ou semirreboque, e de coleção. 
(E) De passageiros, de carga, misto, de competição, de tração, de aluguel, e de coleção.  

 
43. Segundo dispõe o artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, os veículos classificam-se quanto à tração 

em:  
 

(A) Automotor, elétrico, de propulsão humana, de aluguel e reboque ou semirreboque. 
(B) Automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal e reboque ou semirreboque. 
(C) Automotor, elétrico, de carga, de tração animal e reboque ou semirreboque. 
(D) Automotor, elétrico, de propulsão humana, particular e reboque ou semirreboque.  
(E) Automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal e trator de esteiras.  

 
44. De acordo com o Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, assinale a opção que define 

CORRETAMENTE “Caminhonete”:  
 

(A) Veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até quatro mil e quinhentos quilogramas. 
(B) Veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até dois mil e quinhentos quilogramas. 
(C) Veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até três mil e quinhentos quilogramas. 
(D) Veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até cinco mil e quinhentos quilogramas.  
(E) Veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até seis mil e quinhentos quilogramas. 

 
45. De acordo com o artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, a Semana Nacional de Trânsito será 

comemorada anualmente no período compreendido entre: 
 

(A) 18 a 25 de setembro.    (D)  15 a 22 de setembro. 
(B) 18 a 25 de agosto.    (E)  15 a 22 de agosto. 
(C) 18 a 25 de outubro. 
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46. Azambuja conduzia seu veículo automotor na via pública quando observou uma placa que proibia virar à 
esquerda (placa R-4a), caracterizada pelas cores vermelha, branca e preta. Conhecedor das leis de trânsito, 
Azambuja logo concluiu que se tratava de uma placa de:  

 
(A) Sinalização de penalidade. 
(B) Sinalização de indicação.  
(C) Sinalização de regulamentação. 
(D) Sinalização de advertência. 
(E) Sinalização de punição.  

 
47. O condutor de veículo automotor que transpor, sem autorização, bloqueio viário policial, terá cometido: 
 

(A) um crime de trânsito. 
(B) uma infração leve.  
(C) uma infração média. 
(D) uma infração grave. 
(E) uma infração gravíssima.  

48. Uma via local é aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinadas apenas ao acesso 
local ou a áreas restritas. A velocidade máxima permitida para esta via é: 

 
(A) 80 km/h. 
(B) 30 km/h.  
(C) 40 km/h. 
(D) 60 km/h. 
(E) 50 km/h.  

 
49. A Medida Administrativa que estará submetido o motorista que conduzir veículo automotor sem os documentos 

de porte obrigatório referidos no Código de Trânsito Brasileiro – CTB é:  
 

(A) Penalidade - multa. 
(B) Infração - leve.  
(C) Apreensão do veículo. 
(D) Retenção do veículo até a apresentação do documento. 
(E) Infração - grave.  

 
50 Um condutor, habilitado há mais de cinco anos na categoria “AB”, conduzia sua motocicleta utilizando capacete e 

transportava consigo um passageiro de 15 (quinze) anos sem capacete. De acordo com essas informações e 
considerando o que preceitua o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, assinale a opção que apresenta 
respectivamente: a Infração cometida pelo condutor da motocicleta, a Penalidade e a Medida Administrativa que 
deverá ser aplicada a ele.  

 
(A) Infração – média; Penalidade – multa e suspensão do direito de dirigir; Medida Administrativa – 

Recolhimento do documento de habilitação. 
(B) Infração – grave; Penalidade – multa e suspensão do direito de dirigir; Medida Administrativa – 

Recolhimento do documento de habilitação.  
(C) Infração – gravíssima; Penalidade – multa e suspensão do direito de dirigir; Medida Administrativa – 

Recolhimento do veículo. 
(D) Infração – gravíssima; Penalidade – multa e suspensão do direito de dirigir; Medida Administrativa – 

Recolhimento do documento de habilitação. 
(E) Infração – grave; Penalidade – suspensão do direito de dirigir; Medida Administrativa – Recolhimento do 

documento de habilitação.  
 


