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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2008 - DATA: 24/02/2008 

 

I N S T R U Ç Õ E S 
PROVA TEÓRICA 

 

003 – AGENTE DE OPERAÇÃO DE VEÍCULOS 
E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 

 
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-
resposta. Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no 
verso do cartão-resposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do carderno 
de provas, a não ser em caso de defeito em sua impressão. 
 
2. Este caderno de provas contém 50 (cinqüenta) questões, todas com 5 (cinco) 
alternativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas 
só será trocado se apresentar problema de impressão. 
 
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz 
parte da prova. 
 
5. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas 
(de nº 01 à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, 
manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura 
implicará a anulação da resposta. 
 
6. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo, fortemente, 
com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o 
exemplo a seguir: 

A  █  C  D  E 
7. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura. 
 
8. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do 
cartão-resposta e sua integridade. 
 
9. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida 
após transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a 
terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e 
assinarem o lacre do envelope que conterá os cartões-respostas. O candidato só poderá 
levar consigo o Caderno de Provas, nos últimos 15 (quinze) minutos. 
 
10. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 
 
11. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados - 
IDEJURE. 
 
12. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura 
Municipal de Vitorino até o dia 26/02/2008. O resultado não será fornecido por telefone. 

BOA SORTE. 
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CADERNO DE PROVAS 
 
1. O condutor que dirigir com CNH ou Permissão para Dirigir cassada ou com 
suspensão pode sofrer: 
 
a) Multa, por não ser infração grave. 
b) Multa (cinco vezes) e apreensão do veículo, por ser uma infração gravíssima - 7 
pontos na CNH. 
c) Multa com apreensão da CNH  
d) Somente uma multa, pois e considerada uma infração leve. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
2. Entregar a direção de um veiculo a uma pessoa não habilitada pode levar o 
habilitado a: 
 
a) Apreensão do veiculo e multa multiplicada por 3, infração gravíssima 
b) Apreensão do documento de habilitação e multa. 
c) Apreensão do documento do veiculo e multa. 
d) Apreensão do documento de habilitação e do veiculo. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
3. Analisando pelo tipo da tração, os veículos são classificados em: 
 
a) Automotores e de tração elétrica; 
b) Automotores, de tração animal e os reboques; 
c) De tração elétrica, de propulsão humana e semi-reboques; 
d) Automotores, elétricos, de propulsão humana, de tração animal e reboque ou semi-
reboque. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
4. Estacionar o veículo em viadutos, pontes e túneis, o condutor será punido com: 
 
a) Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. 
b) Apreensão do veiculo e multa. 
c) Multa, apenas. 
d) Remoção do veiculo e multa. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
5. Oque determina a placa R-25b? 
 
 
 
 
 
a) Proibido virar a direita. 
b) Todas as alternativas estão corretas. 
c) Vire a esquerda. 
d) Proibido virar a esquerda. 
e) Vire a direita 
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6. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória é uma falta: 
 
a) Leve - multa - 3 pontos na CNH. 
b) Grave - multa - 5 pontos na CNH. 
c) Média - multa - 4 pontos na CNH. 
d) Gravíssima - multa - 7 pontos na CNH. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
7. Qual é o sinal sonoro que corresponde ao sinal "PARE"? 
 
a) Três silvos breves. 
b) Um silvo breve. 
c) Todas as alternativas estão corretas. 
d) Um silvo longo. 
e) Dois silvos breves. 
 
 
 
8. A sigla CONTRAN significa: 
 
a) Companhia Nacional de Transito 
b) Controladoria Nacional de Transportes; 
c) Conselho Nacional de Transito; 
d) Comissão Nacional de Transportes; 
e) N.d.a. 
 
 
 
9. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de 
fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, 
gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e 
devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e 
iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições: 
 
 
a) Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, 
todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a 
direita da via e parando, se necessário; 
b) Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só 
atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo local; 
c) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só 
poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência; 
d) A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade 
reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste 
Código; 
e) Todas as alternativas estão corretas 
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10. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-
lo, deverá: 
 
a) Parar o carro para que o outro veículo o ultrapasse; 
b) Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem 
acelerar a marcha;  
c) Aumentar a velocidade para manter o fluxo contínuo pela esquerda; 
d) Sinalizar para o veiculo que o segue que você também esta fazendo uma 
ultrapassagem e manter na mesma velocidade; 
e) N.D.A. 
 
 
11. Quando existem duas ou mais faixas no mesmo sentido sinalizado 80 km/h, os 

veículos que desenvolvem velocidade menor devem: 
 
a) Transitar com as luzes de emergência (pisca - alerta) ligados. 
b) Todas as alternativas estão corretas. 
c) Transitar na faixa da direita. 
d) Transitar na faixa da esquerda. 
e) Aumentar a velocidade. 
 
12. Qual é a atitude de comportamento mais correta quando um veículo percorre uma 
superfície contento água (aquaplanajem) e se descontrola? 
 
a) Frear o veículo e segurar firme a direção com ambas as mãos; 
b) Pisar no pedal da embreagem até restabelecer o controle sobre o veículo.. 
c) Tirar o pé do acelerador, não frear e controlar a direção do veículo; 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Manter o veículo acelerado e segurar firme a direção com ambas as mãos; 
 
 
13. Guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, 
bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as 
condições climáticas do local da circulação e do veículo: 
 
a) Não tem importância, pois os freios do carro estão bem regulados em caso de 
necessidade de frenagem; 
b) É obrigatório guardar distância, e a penalidade é multa; 
c) Se você, como condutor, estiver na pista central, os demais condutores é que devem 
manter a distância do seu veiculo; 
d) Se o condutor da frente freia e diminui a distância, você deve buzinar e pedir para que 
ele ande mais rápido para manter a distância de segurança enquanto você mantém a 
velocidade; 
e) N.D.A. 
 
 
14. É proibido ultrapassar pela contramão outro veículo: 
 
a) Nas curvas, aclives e declives, sem visibilidade suficiente; 
b) Nas faixas de pedestre; 
c) Nas pontes, viadutos ou túneis; 
d) As letras a, b e c estão corretas; 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
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15. Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública: 
 
a) Ajuda a visibilidade; 
b) Não é aconselhável, pois pode ocorrer o desgaste prematuro da bateria; 
c) É permitido, pois auxilia a localização do veículo; 
d) Não é permitido, pois é considerado como infração leve e a a penalidade é multa. 
e) N.D.A. 
 
 
16. Quando o motor não vira(não aciona quando virada a chave na ignição), uma das 

causas poderá ser: 
 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Falta de carga (energia) na bateria ou mau contato nos cabos; 
c) Falta de água no sistema de refrigeração; 
d) Falta de combustível; 
e) Filtro de ar sujo. 
 
 
17. Para que serve o painel de instrumentos do veículo? 
 
a) Orientar o condutor sobre os principais sistemas de funcionamento do veículo. 
b) Completar a decoração interna do veículo; 
c) Todas as alternativas estão corretas. 
d) Indicar a velocidade do veículo; 
e) Indicar todo e qualquer tipo de defeito no veículo; 
 
18. Para se manter o desgaste uniforme dos pneus, a atitude correta será observar 
periodicamente: 
 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) A caixa de marchas; 
c) O alinhamento de direção; 
d) O nível de óleo lubrificante do motor; 
e) As pastilhas de freio. 
 
19.  É o principal dispositivo responsável por iniciar a queima do combustível em um 
veículo: 
 
a) Biela; 
b) Vela; 
c) Motor de arranque; 
d) Injeção eletrônica; 
e) Todas as alternativas. 
 
20. Para a perfeita refrigeração do motor do veículo, o condutor deve: 
 
a) Utilizar óleo Sintético; 
b) Utilizar óleo vegetal; 
c) Controlar o nível de água do radiador; 
d) Aumentar a velocidade para ventilar o motor; 
e) N.d.a. 
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21. Uma motociclista é atropelada e desmaia logo após a queda. Em relação à vítima, a 
pessoa que for socorrê-la deve: 

 
a) Removê-la rapidamente para um local mais confortável 
b) Retirar o capacete; 
c) Colocar uma pequena almofada embaixo da cabeça; 
d) Forçá-la a ingerir líquidos; 
e) Evitar movimentá-la. 
 
 
 
 
22. Você esta descendo uma rodovia serrana e com muitas curvas e seu companheiro 
começa a ter enjôos. Você age da seguinte forma: 
 
a) Força nas curvas e aumenta a velocidade para chegar logo ao seu destino. 
b) Reduz a velocidade, sinaliza e estaciona o veículo em local seguro, fazendo seu amigo 
caminhar um pouco. 
c) Deixa de prestar auxílio ao amigo para manter sua atenção no trajeto. 
d) Continua o trajeto, porém com menos velocidade. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
23. Você esta dirigindo seu veículo e der repente se depara com um principio de 
incêndio. Nesta situação de emergência, qual o equipamento que é considerado 
obrigatório, por ser importante nessas ocasiões? 
 
a) Pisca - alerta; 
b) Pára-choques dianteiro e traseiro; 
c) Trava elétrica de portas; 
d) Extintor de incêndio. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
24. Em um local onde ocorreu um acidente, são consideradas medidas corretas para 
sinalização: 
 
a) Acender uma fogueira na pista, a uma distância razoável do local do acidente, fazendo 
bastante fumaça; 
b) Atravessar outro veículo na via próximo ao local do acidente para chamar atenção dos 
outros condutores sobre o perigo; 
c) Ligar o pisca - alerta do veículo acidentado e do socorrista e utilizar o triângulo 
vermelho; Na falta desses equipamentos, usar matérias de fácil visualização, como 
galhos de árvore; 
d) Manter uma pessoa no meio da via, a uma distância razoável do local do acidente, 
fazendo gestos para os demais veículos pararem. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
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25. Assinale a alternativa correta: 
 
a) É facultativo ao condutor a prestação de socorro; 
b) Todo condutor deve ter curso técnico de primeiros socorros; 
c) É dever de todo condutor a prestação de socorro; 
d) É proibido ao condutor prestar socorro, pois não tem treinamento para tal; 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
26. Em uma pesquisa eleitoral foram entrevistadas 740 eleitores. Destes 35% são 
mulheres. Então o número de homens entrevistados foi de: 
 
a) 481 
b) 259 
c) 430 
d) 351 
e) 470 
 
 
27. Um pedreiro assenta 215 tijolos em 45 minutos, em quantas horas o mesmo pedreiro 
assentaria 1720 tijolos? 
 
a) 4 horas 
b) 5 horas 
c) 6 horas 
d) 7 horas 
e) 8 horas 
 
 
 
28. Em um banco, constatou-se que um operador de caixa leva, em média, 5 min. para 
atender 3 clientes. Qual é o tempo que esse caixa vai levar para atender 36 clientes, 
mantendo essa média? 
 
a) 20 min 
b) 25 min 
c) 30 min 
d) 45 min 
e) 60 min 
 
 
 
29.) O máximo divisor comum dos números 36, 48 e 72 é: 
 

a) 9 
b) 12 
c) 15 
d) 24 
e) 36 
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30. Uma vendedora recebe comissão de 4% sobre o valor de suas vendas. Em um mês a 
vendedora recebeu o total de R$ 200,00 de comissão. Então, o valor de suas vendas foi 
de? 
 
a) 2 mil reais 
b) 4 mil reais 
c) 6 mil reais 
d) 8 mil reais 
e) 10 mil reais 
 
 
31.  As frações 347/100, 93/1000 e 21/10 representam, respectivamente, os números: 

 
a) (3,47), (9,30), (2,1) 
b) (34,7), (9,3), (2,10) 
c) ( 3,47), (0,093), (21) 
d) (3,47), (0,930), (2,1) 
e) (3,47), (0,093), (2,1) 
 
 
 
32. Soma das frações 3/4 + 5/2 é igual a: 
 
a) 7/6 
b) 5/9 
c) 10/4 
d) 12/4 
e) 13/4 
 
 
 
33. A razão de um P.A., na qual a a3 + a5=20 e a4+a7=29. 
 
a) 3 
b) 5 
c) 7 
d) 9 
e) 11 
 
 
 
34. Transformando em fração os números 0,3333 e 0,5252 temos: 
 
a) 3333/10000 e 5252/10000 
b) 3333/1000 e 5252/1000 
c) 3333/100 e 5252/100 
d) 3333/10 e 5252/10 
e) 33/1000 e 52/1000 
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35. Calcule a área da figura a seguir: 

 
a) 84; 
b) 48; 
c) 42; 
d) 24; 
e) 19. 

 
 

36. Está correta a separação silábica de todas as palavras da alternativa: 
 

a) cai-xi-nha, ba-la-io, pro-fes-sor; 
b) res-pon-di-a, si-lên-ci-o, a-bo-toan-do; 
c) i-gno-ra, pó-e-ti-ca, his-tó-ria; 
d) trans-a-tlân-ti-co, fi-el, sub-ro-gar; 
e) me-lan-co-li-a, obs-cu-ro, ar-re-ga-ça-va. 

 
 

37. Passando para a voz ativa a frase “O aluno estava sendo ajudado pelo professor”, 
obtém-se a forma verbal: 
 

a) estava ajudando; 
b) tinha sido ajudado; 
c) fora ajudado 
d) ajudava 
e) ajudara 

 
 

38. A frase: “Quando cheguei ao colégio, a aula já terminara”, o verbo destacado está 
no tempo: 
 

a) Pretérito perfeito 
b) Pretérito imperfeito 
c) Pretérito mais-que-perfeito. 
d) Futuro do presente 
e) Futuro do pretérito 

 
 

39. O presente do indicativo foi usado para marcar um fato futuro em: 
 

a) Talvez eu viaje novamente para o Caribe. 
b) No próximo inverno, acompanho, de minha casa, as imensas migrações dos pássaros. 
c) Gostaria que você tomasse uma postura mais séria em relação à vida. 
d) Surpreende-me saber que estávamos começando a caminhada. 
e) Ao olhar suas fotografias, admiro-me de sua juventude. 

 



 
 

Instituto Nacional de Direito Público e Controle Social 
Rua Martim Afonso, 536, Cj 01, Bairro São Francisco 

CEP: 80410-060 - Fone/Fax: 41 3076-5576 
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br - Curitiba - Paraná 

40. A concordância verbal está correta na seguinte frase: 
 

a) O problema dos menores, depois da rebelião, têm provocado muitas discussões; 
b) Crêem você e ela na versão que o réu apresentou? 
c) O governador, com os secretários, elaboraram propostas de saneamento da 
administração pública. 
d) Fazem muitos anos que eles se conhecem. 
e) Ocorreu, durante o ano de 1992, muitas manifestações de civismo. 

 
 
 

41. Assinale a alternativa em que haja erro de regência verbal: 
 

a) Fui no cinema ontem; 
b) Os filmes de terror, ele assistiu a todos, com serenidade; 
c) As batalhas a que assistimos naqueles dias foram sangrentas; 
d) Gostamos deste novo filme; 
e) O lenço caiu no chão. 

 
 
 

42. Quanto ao emprego da crase, assinale a alternativa correta: 
 

a) Iremos a praia; 
b) Estas são as finalidades às quais se destinam o projeto; 
c) Escrevi o rascunho à lápis; 
d) Não sei à quem você deverá obedecer; 
e) Sairemos bem cedo, para chegar à tempo de assistir a cerimônia. 

 
 
 

43. Assinale a alternativa correta: 
 

a) Minha irmã trouxe um livro para mim ler. 
b) Entre eu e ele não existem diferenças. 
c) A velha poltrona servia para mim confortar meu corpo cansado da vida. 
d) Ninguém irá a São Paulo sem mim. 
e) Meus pais fizeram de tudo para mim entrar na universidade. 

 
 
 
 

44. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da seguinte frase: 
 
- Por favor, passe _______ copo que está perto de você; _______ aqui não serve para 
_______ beber. 
 

a) aquele, este, mim. 
b) este, este, mim 
c) esse, este, eu 
d) esse, esse, mim 
e) aquele, esse, eu. 
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45. A vírgula foi empregada erroneamente na alternativa: 
 

a) A vida, palco de ilusões e decepções, ainda vale a pena. 
b) Os políticos, que vivem de mordomias, deveriam refletir mais sobre isso. 
c) Roubou, o carro, disparou pela cidade, mas foi pego pela polícia. 
d) Fiz tudo, ou melhor, quase tudo possível. 
e) Quero um país melhor, felicidade, esperança, oportunidades. 

1 
 

 
46. É competência do município de Vitorino, exceto: 
 
a) legislar sobre assuntos de interesse local. 
b) suplementar a legislação Federal e Estadual no que couber. 
c) instituir e arrecadar tributos de qualquer natureza, bem como aplicar suas rendas, 

sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 
fixados em Lei.  

d) Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e Estado programas de 
educação pré-escolar e ensino fundamental.  

e) n.d.a  

 

 
47. Compete ao Presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições estipuladas 
no regimento interno. Exceto: 
 
a) Representar a Câmara Municipal  
b) Declarar extinto o mandato de Prefeito, vice- Prefeito e vereadores, nos casos 

previstos em Lei. 
c) Acompanhar e supervisionar a redação das atas das demais sessões e preceder a sua 

leitura.    
d) Exercer, em substituição, a chefia do Executivo Municipal nos casos previsto em Lei. 
e) interpretar e fazer cumprir o regimento interno.  
 
 
 
48. A publicação das Leis e dos atos municipais, far-se-ão em órgão oficial ou, não 
havendo, em órgão de imprensa local. Porém se não houver nem a imprensa local, qual 
deve ser a atitude da Administração Pública: 
 
a) Ficará a Administração Pública desincumbida de tal ônus, pois não tem culpa alguma 

de não existir órgão oficial e imprensa local. 
b) A Administração Pública deverá criar um jornal local para que seja publicada as Leis 

e atos Municipais, pois não pode ficar fora das determinações da Lei. 
c) A Administração Pública deverá imprimir em folha comum os atos municipais e Leis, 

e fazer a distribuições das impressões, para que pelo menos um terço da população 
da cidade receba tal impressão. 

d) A publicação será feito por afixação, em local próprio e de acesso, público, na sede 
da Prefeitura e Câmara Municipal.  

e) A Administração Pública deverá mandar publicar seus atos e Leis em um jornal que 
tenha circulação no Estado, para que atinja o maior numero de municípios possíveis. 
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49. Compete a Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. 
Exceto: 
 
a) Eleger sua mesa diretora, bem como destituí-la na forma da Lei Orgânica Municipal.  
b) Elaborar seu regimento interno  
c) Autorizar o Prefeito ao se ausentar do Município, quando a ausência exceder 15 

(quinze) dias e do País a qualquer tempo.  
d) Legislar no município sobre assuntos de qualquer natureza, mesmo que contra Lei 

federal, desde que o assunto seja de interesse local, permanecendo dessa forma o 
interesse local.. 

e) Autorizar referendo e convocar plebiscito.     

 

 
50. O processo legislativo Municipal compreende a elaboração de diversas espécies de 
Leis. Qual dentre as que estão a seguir, não é de competência da Câmara Municipal. 
 
a) Emendas a Lei Orgânica Municipal. 
b) Leis Ordinárias. 
c) leis Delegadas 
d) Leis complementares 
e) n.d.a 

 
 

 
________________________________________________BOA SORTE____ 
 




