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1. De acordo com o Código Nacional de Trânsito, indique a 
alternativa que não apresenta órgão ou entidade que 
compõem o Sistema Nacional de Trânsito:  
 
a) Polícia Rodoviária Federal; 
b) Polícias Militares dos Estados; 
c) Guardas Municipais; 
d) Juntas Administrativas de Recursos de Infrações;  
e) Conselho Nacional de Trânsito. 
 
2. Assinale a alternativa que apresenta uma das 
competências dos Conselhos Estaduais de Trânsito - 
CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – 
CONTRANDIFE: 
 
a) Criar Câmaras Temáticas;  
b) Normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, 
habilitação, expedição de documentos de condutores, e 
registro e licenciamento de veículos;  
c) Estabelecer e normatizar os procedimentos para a 
imposição, a arrecadação e a compensação das multas 
por infrações cometidas em unidade da Federação 
diferente da do licenciamento do veículo;  
d) Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de 
sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito;  
e) Responder a consultas relativas à aplicação da 
legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. 
 
3. Em relação à Educação para o Trânsito é correto 
afirmar: 
 
a) A educação para o trânsito será promovida 
exclusivamente na pré-escola e nas escolas de ensino 
fundamental; 
b) As campanhas de educação para o trânsito são de 
caráter permanente, e os serviços de rádio e difusão 
sonora de sons e imagens são obrigados a difundi-las 
gratuitamente; 
c) No âmbito da educação para o trânsito caberá 
exclusivamente ao Ministério da Saúde, mediante proposta 
do CONTRAN, estabelecer campanha nacional 
esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros 
socorros em caso de acidente de trânsito 
d) Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, 
do Trabalho, dos Transportes e da Justiça desenvolverão 
e implementarão programas destinados à prevenção de 
acidentes. 
e) O percentual de dez por cento do total dos valores 
arrecadados destinados à Previdência Social, do Prêmio 
do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 
Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT serão 
destinados, em partes iguais, à educação do trânsito e 
manutenção de vias públicas. 
 
4. Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de 
prevalência da sinalização de Trânsito: 
 
a) as ordens do agente de trânsito sobre as normas de 
circulação;  
b) os sinais sobre as ordens do agente de trânsito;  
c) demais sinais sobre as indicações do semáforo;  
d) as demais normas de trânsito sobre as indicações dos 
sinais; 
e) as normas de circulação sobre as ordens do agente de 
trânsito. 
 
 
 
 
 

5. Assinale a alternativa que apresenta uma infração 
classificada como gravíssima pelo Código Nacional de 
Trânsito. 
 
a) Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou 
veículos, água ou detritos; 
b) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de 
segurança; 
c) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de 
acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e 
seus agentes; 
d) Forçar passagem entre veículos que, transitando em 
sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo 
outro ao realizar operação de ultrapassagem; 
e) Transitar pela contramão de direção em vias com duplo 
sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro 
veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a 
preferência do veículo que transitar em sentido contrário. 
 
6. Configura ato de infração de trânsito parar o veículo:  
 
a) Nas esquinas e a seis metros do bordo do alinhamento 
da via transversal:  
b) Nas esquinas e a cinco metros do bordo do alinhamento 
da via transversal:  
c) Afastado da guia da calçada (meio-fio) a cinqüenta 
centímetros; 
d) Afastado do veículo a frete a distancia de dez 
centímetros; 
e) Em frente ao acesso a unidades de saúde e unidades 
de ensino. 
 
7. Assinale alternativa que apresenta infração de trânsito 
que pode acarretar retenção do veículo. 
 
a) Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de 
Habilitação vencida há mais de trinta dias; 
b) Dirigir sob a influência de álcool, em nível superior a 
seis decigramas por litro de sangue; 
c) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam 
atravessando a via pública, ou os demais veículos; 
d) Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, 
de adotar providências para remover o veículo do local, 
quando necessária tal medida para assegurar a segurança 
e a fluidez do trânsito; 
e) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de 
segurança. 
 
8. A Constituição Federal estabelece algumas regras a 
serem observadas pela administração pública na 
realização de seus atos, entre essas regras é correto 
afirmar que: 
 
a) Os editais de concurso público deverão reservar o 
percentual de cinco por cento dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência; 
b) Os contratos por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público 
terão prazo máximo de dois anos, podendo ser prorrogado 
por igual período; 
c) A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, 
funções e empregos públicos não poderão ultrapassar o 
subsídio do Presidente da República; 
d) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos 
pelo Poder Executivo; 
e) A remuneração dos servidores públicos somente poderá 
ser fixada ou alterada por lei específica, exceto para 
equiparar ao salário mínimo nacional.    
 

www.pciconcursos.com.br




Guarda Municipal                                                                                       Select Consultoria e Assessoria 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE                                                             3 
 

9. Como exceção é permitida a acumulação remunerada 
de alguns cargos públicos. Assinale a alternativa que não 
apresenta uma dessas possibilidades: 
 
a) Dois cargos de médico; 
b) Dois cargos de procurador; 
c) Dois cargos de professor; 
d) Dois cargos de enfermeiro; 
e) De um cargo de professor e outro técnico. 
 
10. A aposentadoria compulsória dos servidores públicos 
ocorre aos: 
 
a) 60 anos; 
b) 65 anos; 
c) 70 anos; 
d) 75 anos; 
e) 80 anos.  
 
11. Em relação ao regramento constitucional à família não 
é correto afirmar que: 
 
a) O casamento religioso poderá ter efeito civil; 
b) O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio 
comprovada separação de fato por mais de um ano; 
c) A união estável entre o homem e a mulher é 
reconhecida como entidade familiar; 
d) Caracteriza uma entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes; 
e) Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 
 
12. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade: 
 
a) apenas o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação; 
b) o acesso ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à 
cultura; 
c) o direito a segurança, à dignidade, ao respeito e à 
liberdade; 
d) o direito à convivência familiar e comunitária; 
e) o direito á não aplicação de qualquer medida restritiva 
de liberdade. 
 
13. São penalmente inimputáveis: 
 
a) os menores de dezoito anos; 
b) os menores de dezesseis anos; 
c) os menores de vinte e um anos; 
d) os menores de quatorze anos; 
e) os menores de dezenove anos. 
 
14. Assinale a alternativa que apresenta o conceito do 
crime de Concussão: 
 
a) Exigir tributo ou contribuição social que sabe ou deveria 
saber indevido; 
b) Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da 
estabelecida em lei; 
c) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou 
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que 
tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito 
próprio ou alheio; 
d) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumí-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal vantagem; 
e) Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes de assumí-la, mas em 
razão dela, vantagem indevida. 

 
15. Em relação a prisão em flagrante é incorreto afirmar 
que: 
a) Qualquer representante do povo poderá prender quem 
quer que seja encontrado em flagrante delito; 
b) Considera-se em flagrante delito quem está cometendo 
a infração penal; 
c) Considera-se em flagrante delito quem acaba de 
cometer a infração penal; 
d) Considera-se em flagrante delito quem é encontrado, a 
qualquer tempo, com instrumentos, armas, objetos ou 
papéis que façam presumir ser ele autor da infração; 
e) Considera-se em flagrante delito quem é perseguido, 
logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 
pessoa, em situação que faça presumir ser autor da 
infração. 
 
Texto I 
 

Olimpíadas terão dois árbitros brasileiros 

A Fiba (Federação Internacional de Basquete) 
anunciou nesta quarta-feira a escolha dos árbitros que 
atuarão nas Olimpíadas de Pequim, em agosto. Entre os 
eleitos, estão dois brasileiros:  Fátima Aparecida da Silva e 
Cristiano Jesus Maranho.  

No total, a entidade designou 30 árbitros para 
trabalharem nos Jogos. A competição terá cinco latino-
americanos na função: além dos dois brasileiros, um porto-
riquenho (José Anibal Carrión), um juiz da República 
Dominicana (Reynaldo Antonio Mercedes) e outro da 
Argentina (Pablo Alberto Estévez). 

- É uma grande emoção porque o auge de todo 
profissional envolvido com o esporte é ir aos Jogos 
Olímpicos e para mim não é diferente. O caminho é longo 
é árduo, e, às vezes, muitos profissionais bons não 
alcançam o objetivo de chegar a uma Olimpíada. Estou 
muito feliz, pois ser indicado para arbitrar nos Jogos é uma 
demonstração de que meu trabalho foi reconhecido e 
também confiam na minha arbitragem. Devo tudo isto as 
pessoas que sempre acreditaram no meu trabalho aqui no 
Brasil, à Confederação Brasileira e à Federação 
Catarinense que sempre me apoiaram - diz Maranho. 

Além dos dois árbitros, o basquete brasileiro terá 
também um membro do Júri de Arbitragem, Geraldo 
Fontana, que apitou nos Jogos Olímpicos de Barcelona 
(1992). 

http://globoesporte.globo.com/ESP/Noticia/Basquete - 
06/02/2008 - 19h38m - Atualizado em 07/02/2008  

 

16. É objetivo do texto acima: 
 

a) Informar sobre as Olimpíadas, detalhando as 
modalidades de jogos e competições a que serão 
submetidas os atletas brasileiros. 

b) Narrar como os árbitros conseguiram uma vaga 
para as Olimpíadas de Pequim. 

c) Descrever o quadro técnico dos árbitros nas 
Olimpíadas de Pequim e suas respectivas 
funções durante os jogos. 

d) Argumentar a favor da competência dos árbitros 
que foram convocados para as Olimpíadas 2008. 

e) Informar sobre a participação de árbitros 
brasileiros nas Olimpíadas 2008. 
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17. Considerando o objetivo do texto, podemos afirmar 

que a função da linguagem predominante nele é: 
 

a) Fática  
b) Referencial 
c) Poética 
d) Metalingüística 
e) Expressiva 

 
18. Sobre o texto, é possível inferir que: 

 
I – 30 brasileiros foram convocados para julgar provas 

diversas da Olimpíada de Pequim. 
II – Houve uma eleição para decidir quem seria árbitro 

das Olimpíadas e os dois candidatos brasileiros 
ganharam. 

III – Um porto-riquenho, um juiz da República 
Dominicana, um argentino e dois brasileiros formam o 
grupo de árbitros latino-americanos convidado para 
atuar nas Olimpíadas. 
 

a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) III 
e) II 

 
19. “Entre os eleitos, estão dois brasileiros:  Fátima 

Aparecida da Silva e Cristiano Jesus Maranho.” 
Nesse trecho os dois pontos utilizados indicam: 

a) Uma seqüência enumerativa 
b) Uma citação 
c) Uma pausa para respirar 
d) Um vocativo 
e) Uma oração intercalada 

 
20. Indique o período que expressa uma relação 

temporal: 
 

a) Os árbitros brasileiros serão convocados se os demais 
latino-americanos comparecerem. 

b) Estou muito feliz, pois é um reconhecimento apitar 
jogos olímpicos. 

c) É uma grande emoção, embora uma tarefa árdua. 
d) Quando a FIBA anunciou a relação de árbitros, os 

dois brasileiros estavam lá. 
e) Mesmo que tenha sido anunciada a relação, os 

árbitros resolveram esperar a publicação oficial. 
 

21. “- É uma grande emoção porque o auge de todo 
profissional envolvido com o esporte é ir aos Jogos 
Olímpicos e para mim não é diferente.” Nesse trecho 
verificamos: 
 

a) Uso da linguagem formal e culta com vocábulos 
rebuscados. 

b) Uso de linguagem coloquial, no entanto sem infrações 
às regras gramaticais que prejudiquem o sentido da 
oração. 

c) Uso de linguagem coloquial com gírias e vocábulos 
graficamente incorretos. 

d) Uso de linguagem formal, típica dos depoimentos. 
e) Uso de linguagem informal acompanhada de palavras 

de difícil compreensão. 
 

22. “... para mim não é diferente...” O uso do pronome 
pessoal oblíquo MIM está correto, assim como em: 
 
a) Traga os livros para mim analisar. 
b) Mim preocupo com os problemas sociais. 
c) Nada existe entre mim e você. 
d) Diga-mim a verdade antes que eu descubra-a. 
e) Cada árbitro deverá se dirigir à seção para mim 
cadastrá-los no sistema. 

 
23. As expressões “em agosto”, no primeiro parágrafo e 
“às vezes”, no terceiro estão separadas por vírgulas. No 
contexto, bem como através da pontuação podemos 
afirmar que elas são: 
 
a) Adjetivo e advérbio 
b) Predicativo e adjunto adverbial 
c) Sujeito e predicativo 
d) Aposto e objeto direto 
e) Adjunto adverbial e adjunto adverbial 
 
 
24. A única alternativa que não contém uma palavra 
acentuada pelo mesmo motivo de Olimpíada é: 
 
a) Também 
b) República 
c) Árbitros 
d) Fátima 
e) Público 
 
25. “Devo tudo isto as pessoas que sempre acreditaram 
no meu trabalho aqui no Brasil, à Confederação Brasileira 
e à Federação Catarinense que sempre me apoiaram - diz 
Maranho.” Nesse trecho temos o uso correto da crase, 
uma vez que o termo regente solicita a preposição A e o 
termo regido é uma palavra feminina. O mesmo acontece 
em: 
 
a) Visitei a Inglaterra durante o inverno passado. 
b) Achei a entrada oficial da quadra de esportes. 
c) Solicitei a diretoria minha exoneração. 
d) A cada problema o desafio cresce. 
e) Senti, a cada mês, a ansiedade aumentar. 
 
26.   Veja as promoções de duas casas de construção: 
 

 
 
- Padre João precisa comprar 12 latas de solvente para a 
reforma da Catedral. Em qual casa de construção ele deve 
comprar? 
 
a) Na casa de construção A, pois economizará R$ 7,00 em 
relação ao B; 
b) Na casa de construção A, pois economizará R$ 6,00 em 
relação ao B; 
c) Na casa de construção B, pois economizará R$ 8,00 em 
relação ao A; 
d) Na casa de construção B, pois economizará R$ 6,00 em 
relação ao A; 
e) Ambas tem o mesmo preço, dessa forma, tanto faz. 
 
27.   Dona Quitéria comprou dois pares de sapatos, um 
para o dia-a-dia e outro para passear no final de semana, 
pagando certo valor na loja de entrada e o restante em três 
parcelas iguais e mensais de R$ 48,00. Então, podemos 
garantir que a porcentagem paga como entrada foi de: 
 
a) 19 % 
b) 28 % 
c) 32 % 
d) 24 % 
e) 30 % 
 
 
 
 

Casa de construção A Casa de construção B 
6 latas de 3 litros de 

solvente 
Solvente – Lata de 3 

litros 
R$ 24,00 4 latas – só R$ 14,00 
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28.    Paulinha preocupada com a prova das Olimpíadas 
de Matemática resolveu participar de um simulado, no 
qual, acertou 7/10 de 50 questões. Dessa forma, o número 
de questões erradas é: 
 
a) 15           b) 18           c) 22           d) 25            e) 30 
 
29.   Sistematicamente, em certo país, as eleições de 
prefeito acontecem a cada 4 anos, governador 5 anos e o 
presidente, a cada 6 anos. Em outubro de 2004, as 
eleições coincidiram. Garantimos que o próximo encontro 
acontecerá em: 
 
a) 2040        b) 2044       c) 2064       d) 2074      e) 2068 
 
30.   Em um exame de seleção de uma escola pública. O 
sistema de pontuação segue da seguinte forma: 5 pontos 
por questão certa e perde três pontos por questão que 
erra. Ao final de 50 questões um aluno tinha 130 pontos, 
ele acertou? 
 
a) 15              b) 20        c) 25        d) 30               e) 35 
 
31.   Sr. Felipe Massa em um passeio pelo interior de 
Pernambuco, fez uma viagem, de Pesqueira para Belo 
Jardim, com velocidade média de 60 Km/h, em 16 minutos. 
A sua viagem de volta demorou 4 minutos a menos que a 
ida. A velocidade na volta foi de: 
 
a) 80 km/h                   d)  50 km/h 
b) 100 km/h                 e) 45 km/h 
c) 75 km/h 
 
32.   Em um auditório de 120 lugares, acontece 
mensalmente uma palestra sobre o aquecimento global. 
Sabe-se que, em nenhum momento as palestras tiveram 
evasão, e que, 60% do público são mulheres. O número 
de homens que participam da palestra, é igual a: 
 
a) 52           b) 28         c) 39         d) 48            e) 34 
 
33.   Em uma empresa multinacional, o departamento de 
recursos humanos, tem 36 funcionários. A razão entre o 
número de homens e o total de funcionários é 3/4. 
Quantas são as mulheres? 
 
a) 12          b) 10         c) 9           d) 8              e) 16 
 
34.   Na garagem de uma prestadora de serviço, há 
veículos de 4 rodas e veículos de 6 rodas. Ao todo, são 40 
veículos e 190 rodas. O número existente de veículos de 4 
rodas são: 
 
a) 15 veículos                 d) 26 veículos 
b) 25 veículos                 e) 24 veículos    
c) 17 veículos 
 
35.   Um vidro cheio de requeijão pesa 150 gramas. Se 
consumirmos 40% do requeijão, o peso se reduz a 120 
gramas. Podemos garantir que o vidro vazio pesa: 
 
a) 75 gramas                  d)  57 gramas 
b) 85 gramas                  e)  78 gramas       
c) 68 gramas 
 
36. O primeiro planeta do sistema solar, a partir do Sol, 
que tem um satélite natural (a lua) é: 
 
a) Mercúrio                   
b) Vênus 
c) Terra 
d) Marte 
e) Júpiter 
 
 

37. Dentre as capitais de estados brasileiros abaixo 
relacionadas, apenas uma delas não faz parte da região 
Norte, assinale-a: 
 
a) Boa Vista                             d) Campo Grande 
b) Rio Branco                           e) Porto Velho 
c) Tocantins 
 
38. Em 22 de abril de 1500 chegava ao Brasil 13 caravelas 
portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral. A 
primeira vista, eles acreditavam tratar-se de um grande 
monte, e chamaram-no de Monte Pascoal. À essa mesma 
época foi celebrada a primeira missa no Brasil no dia : 
 
a) 26 de abril de 1500 
b) 01 de maio de 1500 
c) 07 de setembro de 1500 
d) 15 de novembro de 1500 
e) 24 de dezembro de 1500 
 
39. Em 1549, Tomé de Sousa chegou ao Brasil, trazendo 
consigo centenas de colonos, degredados e religiosos, 
estes chefiados pelo Padre Manuel da Nóbrega. Nomeado 
por um período de quatro anos, doou sesmarias aos 
colonos para que montassem fazendas. No dia 1º de maio 
de 1549 começou a construir a cidade de Salvador, que 
seria a primeira capital do Brasil. Os trabalhos tiveram a 
ajuda de nativos amigos de Diogo Álvares Correia, o 
Caramuru, náufrago português que viveu 22 anos isolado 
com os tupinambás. Entre os principais problemas 
enfrentados pelo primeiro governador-geral, estava a luta 
pelo reconhecimento de sua autoridade, contestada por 
diversos donatários, entre os quais Duarte Coelho, da 
próspera capitania de Pernambuco, pois os mesmos não 
aceitavam, na prática, a acatar suas ordens. Tais 
problemas só foram superados com o tempo. Dentre as 
principais realizações desse governo, destacaram-se: 
 
I - Os incentivos à lavoura da cana-de-açúcar 
II - O início da criação de gado 
III - A iniciativa de se criar uma República independente 
IV - A organização de expedições que saíam pelas matas 
à procura de metais preciosos.  
V – A criação da Casa da Moeda do Brasil 
 
Em relação ao enunciado e as afirmações acima, podemos 
afirmar que: 
 
a) As afirmações I, III e V estão corretas 
b) As afirmações II, III e IV estão corretas 
c) As afirmações IV e V estão corretas 
d) As afirmações I, II e IV estão corretas 
e) Todas as afirmações estão corretas 
 
40. O período que vai de 1894 a 1930 foi marcado pelo 
governo de presidentes civis, ligados ao setor agrário. 
Estes políticos saiam dos seguintes partidos: Partido 
Republicano Paulista (PRP) e Partido Republicano Mineiro 
(PRM). Estes dois partidos controlavam as eleições, 
mantendo-se no poder de maneira alternada. Contavam 
com o apoio da elite agrária do país. 
Dominando o poder, estes presidentes implementaram 
políticas que beneficiaram o setor agrário do país, 
principalmente, os fazendeiros de café do oeste paulista. 
O período a que se refere o enunciado ficou conhecido 
por: 
 
a) República da Espada 
b) Republica do Coronelismo 
c) República do poder Mineiro/Paulista 
d) República do Braço de Ferro 
e) República das Oligarquias 
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