
                                                                                                                                                                  

Prefeitura Municipal de Lagoa Grande – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

MOTORISTA 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Texto para as questões de: 1 a 6                                                               
   
 A RAPOSA E A CEGONHA  
 
   Esopo 
 
    Um dia a raposa convidou a cegonha para 
jantar. Querendo pregar uma peça na outra, 
serviu sopa num prato raso. Claro que a raposa 
tomou toda a sua sopa sem o menor problema, 
mas a pobre da cegonha com seu bico comprido 
mal pode tomar uma gota. O resultado foi que a 
cegonha voltou para casa morrendo de fome. A 
raposa fingiu que estava preocupada, perguntou 
se a sopa não estava do gosto da cegonha, mas 
a cegonha não disse nada. Quando foi embora, 
agradeceu muito a gentileza da raposa e disse 
que fazia questão de retribuir o jantar no dia 
seguinte. 
   Assim que chegou, a raposa se sentou 
lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as 
delícias que a outra ia servir. O jantar veio para 
a mesa numa jarra alta, de gargalo estreito, 
onde a cegonha podia beber sem o menor 
problema. A raposa, amoladíssima, só teve uma 
saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam 
pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito 
bem a lição. Enquanto ia andando para casa, 
faminta, pensava: "Não posso reclamar da 
cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseira 
com ela primeiro". 
 
Moral: Trate os outros tal como deseja ser 
tratado. 
 
QUESTÃO 1 
 
Marque o item incorreto em relação ao que se 
diz sobre o texto acima: 
a) o texto é uma fábula. 
b) no texto, as personagens agem como se 
fossem seres humanos. 
c) a raposa, no texto, não age com esperteza. 
d) a cegonha mostrou-se vingativa. 
e) o narrador não participa da história. 
 

QUESTÃO 2 
 
“Trate os outros tal como deseja ser tratado”.  
 
Essa é a moral, isto é, uma espécie de lição 
benéfica que o autor transmite aos leitores no 
final do texto. 
Assinale a alternativa que contém um provérbio 
que pode ser outra possível moral para o texto: 
a) “Em boca fechada não entra mosca”, 
b) “A cavalo dado não se olham os dentes”. 
c) “De grão em grão a galinha enche o papo”. 
d) “Quando Deus dá a farinha, o diabo furta o 
saco”. 
e) “Não faça aos outros aquilo que não quer que 
façam a você”. 
 
QUESTÃO 3 
 
“Um dia a raposa convidou a cegonha para 
jantar”. 
 
Nesse período, temos uma figura de linguagem 
chamada: 
a) metáfora 
b) pleonasmo 
c) personificação 
d) hipérbole 
e) catacrese 
 
QUESTÃO 4 
 
Marque a alternativa que contém o significado 
da expressão “pregar uma peça”, que aparece 
no texto lido: 
a) advertir com cautela 
b) causar muita satisfação 
c) ser cortês 
d) enganar com astúcia 
e) elogiar um amigo 
 
QUESTÃO 5 
 
“Quando foi embora, agradeceu muito a 
gentileza da raposa”. 
 
A palavra QUANDO, no contexto acima, 
estabelece uma relação semântica de: 
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a) temporalidade 
b) comparação  
c) adição 
d) explicação 
e) conclusão 
 
QUESTÃO 6 
 
Considere os itens abaixo quanto ao que se 
afirma em cada um deles: 
I.    A palavra curiosa possui um hiato. 
II. Na palavra jarra há 5 letras e 4 sons 
(fonemas). 
III. A palavra problema tem dois dígrafos. 
IV. Na palavra beiços consta um tritongo. 
V. A palavra grosseira possui na sequência, um 
encontro consonantal, um dígrafo e um ditongo. 
 
Estão corretas as afirmações contidas na 
alternativa 
a) II, III, IV e V 
b) I, II, III e IV 
c) II, III e IV 
d) I, III e V 
e) I, II e V 
 
Texto para a Questão: 7 
 
FRAGMENTO DA HISTÓRIA DE ALADIM E A 
LÂMPADA MARAVILHOSA 
                                                                                                      
   Na cidade de Bagdá 
   Quando ela antigamente 
   Era a cidade mais rica 
   Das terras do oriente 
   Deu-se um caso fabuloso 
   Que apavorou muita gente 
 
(Patativa do Assaré) 
 
QUESTÃO 7 
 
Após analisar os itens abaixo sobre o que se 
afirma sobre palavras que estão no texto, 
marque o item incorreto: 
a) Bagdá e Assaré são acentuadas conforme a 
mesma regra de acentuação gráfica. 

b) A palavra QUANDO pode ser trocada pela 
expressão DESDE QUE, pois não prejudica o 
sentido do texto. 
c) Na formação das palavras FABULOSA E 
ANTIGAMENTE aparecem prefixos. 
d) As palavras APAVOROU e ORIENTE possuem o 
mesmo número de sílabas. 
e) No texto, a palavra GENTE está usada no 
sentido denotativo. 
 
QUESTÃO 8 
 
Assinale a alternativa que contém um ERRO de 
concordância verbal: 
a) Haviam dezenas de candidatos ao concurso. 
b) Precisa-se de pedreiros e eletricistas. 
c) Reformam-se casas. 
d) Eu e ele somos encanadores. 
e) Qual de vocês fez o concurso? 
 
QUESTÃO 9 
 
Assinale a alternativa que contém um período 
pontuado INCORRETAMENTE: 
a) Você, meu amigo, pode me emprestar uma 
pá? 
b) Meu amigo, empreste-me uma pá. 
c) Você pode me emprestar uma pá, meu 
amigo? 
d) Eu emprestei uma pá, ao meu amigo. 
e) Empreste-me, meu amigo, uma pá. 
 
QUESTÃO 10 
 
Assinale a alternativa em que todas as palavras 
devem ser completadas com a(s) letra (s) que 
está (estão) entre parênteses. 
a) ba__ar / utili__ar/ pra__o / tradu__ir (Z) 
b) en__ada / en__ente / fe__ar / a__ar (CH) 
c) __eneroso / re __istro / a__eitar / gor__eta 
(J) 
d) pra__a / a__ado / alagadi__o / afei __ão (Ç) 
e) __adrez / __afariz / __efe / __uveiro (X) 
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MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 11 
 
Doze programadores, em 90 dias, trabalhando 8 
horas por dia, fazem 36 programas em certa 
linguagem. Podemos afirmar que para fazer 12 
programas na mesma linguagem, sabendo que 
os novos programas têm o dobro de informação 
do primeiro tipo, 15 programadores, 
trabalhando 6 horas por dia levarão: 
a) 90 dias  
b) 80 dias  
c) 12 dias  
d) 36 dias  
e) 64 dias 
 
QUESTÃO 12 
 
Simplificando a expressão 
 

4 2 1

2 1

2 2 2

2 2

n n n

n n
E

  

 

 



 

  
Usando as propriedades de potência, encontra-
se: 
 

a) 
82

3
 

b) 
83

4
 

c) 
72

3
 

d) 
62

3
 

e) 
92

3
 

 
QUESTÃO 13 
 
Na cidade de Lagoa Grande foi feita uma 
pesquisa sobre a audiência dos canais de TV 
mais populares na região. Com as informações 
coletadas foi confeccionado o seguinte gráfico: 
 

 
 
O gráfico mostra o número de TVs ligadas em 
cada canal por mês: 
a) no primeiro e no terceiro mês o canal G teve 
o mesmo número de TVs ligadas 
b) O canal R se manteve constante em todo o 
período da pesquisa. 
c) O canal S teve sempre o menor número de 
TVs ligadas durante toda a pesquisa. 
d) A média aritmética do número de TVs ligadas 
no canal S durante a pesquisa foi de 32. 
 e) A média aritmética do número de TVs ligadas 
no canal G durante a pesquisa foi de 67,5. 
 
QUESTÃO 14 
 
Na residência da família A residem quatro 
pessoas, Silva, Anjo, Barbosa e Alves. Eles 
gastam seu tempo entre estudo e trabalho. Silva 
vem em casa de 20 em 20 minutos. Anjo vem 
em casa de 30 em 30 minutos. Barbosa vem em 
casa de 40 em 40 minutos. Alves vem em casa 
de 50 em 50 minutos. Sabendo que todos 
partem juntos 8:00 horas da manhã, que horas 
todos estarão juntos na residência? 
a) Às 18h00min  
b) Às 18h30min  
c) Às 19h00min  
d) Às 19h00min  
e) Às 20h00min 
 
QUESTÃO 15 
 
Dadas às proposições sobre as propriedades dos 
quadriláteros e dos triângulos: 
I) Todo retângulo é um quadrado, mas nem 
todo quadrado é um retângulo. 
II) Num trapézio isósceles, os ângulos da mesma 
base são congruentes. 
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III) Em um paralelogramo, os ângulos opostos 
são congruentes. 
IV) Todo triângulo possui três medianas, que se 
encontram em um único ponto denominado 
baricentro. 
V) Nem todos os ângulos internos de um 
retângulo são congruentes. 
Com base nas afirmações é correto afirmar que: 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Todas as alternativas estão falsas. 
c) Apenas I está falsa. 
d) Apenas II e III estão corretas. 
e) Apenas II, III e IV estão corretas. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 16 
 
A Lei Ficha Limpa impede a candidatura por oito 
anos de políticos condenados por um órgão 
colegiado (com mais de um juiz, como o 
Tribunal de Justiça), que tiverem mandato 
cassado ou que tiverem renunciado para evitar 
a cassação. Ela surgiu por iniciativa popular, e 
contou com a assinatura de mais de 1,6 milhões 
de brasileiros. 
(http://educacao.uol.com.br/atualidades/ficha-
limpa--lei-ja-vale-para-eleicoes-de-2012.jhtm). 
No dia 16 de fevereiro de 2012 a lei da FICHA 
LIMPA foi aprovada por qual Tribunal? 
a) STJ – Supremo Tribunal de Justiça; 
b) STF – Superior Tribunal Federal; 
c) TSE – Tribunal Superior Eleitoral ; 
d) TRT – Tribunal Superior do Trabalho; 
e) OAB – Ordens dos Advogados do Brasil. 
 
QUESTÃO 17 
 
O PRÉ-SAL é uma porção do subsolo que se 
encontra sob uma camada de sal situada alguns 
quilômetros abaixo do leito do mar. Acredita-se 
que a camada do pré-sal, formada há 150 
milhões de anos, possui grandes reservatórios 
de óleo. De acordo com os resultados obtidos 
através de perfurações de poços, as rochas do 
pré-sal se estendem por 800 quilômetros do 
litoral brasileiro, desde Santa Catarina até o 
Espírito Santo, e chegam a atingir até 200 

quilômetros de largura. (Fonte: 
http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/pergun
tas_respostas/pre-sal/). 
Com a exploração do pré-sal o Brasil, 
a) Tornar-se-á autossuficiente na produção de 
sal marinho; 
b) Poderá transformar água salgada em água 
doce; 
c) Exportará óleo vegetal a partir da exploração 
oceânica; 
d) Ficará entre os países que terão as maiores 
reservas de petróleo do mundo; 
e) Terá o controle do Oceano Atlântico já foi 
pioneiro nessa descoberta. 
 
QUESTÃO 18 
 
No final de 2011 o Centro de Pesquisa para 
Economia e Negócios (CEBR, em inglês) do Reino 
Unido apontou a posição do Brasil em relação à 
economia mundial. O Brasil Ocupa: 
a) O oitavo lugar; 
b) O sétimo lugar 
c) O décimo primeiro lugar 
d) O sexto lugar; 
e) O terceiro lugar. 
 
QUESTÃO 19 
 
Em 24 de dezembro de 2007, foi promulgada 
pela Assembleia Legislativa e publicada em 
Diário Oficial, a Lei 13.386, de autoria da 
deputada Terezinha Nunes, que define a data 
magna de Pernambuco, decretando para esse 
dia feriado.  
A data magna de Pernambuco é: 
a) 21 de abril; 
b) 06 de março; 
c) 28 de fevereiro; 
d) 07 de abril;  
e) 24 de junho. 
 
QUESTÃO 20 
 
Compõem as forças armadas brasileiras: 
a) Marinha, Policia Militar e Exército Brasileiro; 
b) Exército, polícia civil e aeronáutica; 
c) Exército, Polícia Militar e Guarda Nacional; 
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d) Marinha, Policia Civil e Corpo de Bombeiros. 
e) Exército, Marinha e Força Área Brasileira. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
I- Considera-se trânsito a utilização das vias por 
pessoas, veículos e animais, apenas em grupos, 
conduzidos ou não, para fins de circulação, 
parada, estacionamento e operação de carga ou 
descarga. 
II- O trânsito, em condições seguras, é um 
direito de todos e dever dos órgãos e entidades 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a 
estes cabendo, no âmbito das respectivas 
competências, adotar as medidas destinadas a 
assegurar esse direito. 
III- Para os efeitos deste Código, são 
consideradas vias terrestres as praias abertas à 
circulação pública, exceto as vias internas 
pertencentes aos condomínios constituídos por 
unidades autônomas. 
a) I é verdadeira; 
b) II é verdadeira; 
c) III é verdadeira; 
d) I e II são verdadeiras; 
e) I, II e III são verdadeiras.    
 
QUESTÃO 22 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
São objetivos básicos do Sistema Nacional de 
Trânsito: 
I- estabelecer a sistemática de fluxos 
permanentes de informações entre os seus 
diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o 
processo decisório e a integração do Sistema.. 
II- estabelecer diretrizes da Política Nacional de 
Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao 
conforto, à defesa ambiental e à educação para 
o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento; 

III- fixar, mediante normas e procedimentos, a 
padronização de critérios técnicos, financeiros e 
administrativos para a execução das atividades 
de trânsito; 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) apenas I e II são verdadeiras; 
e) I, II e III são verdadeiras.    
 
QUESTÃO 23 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Compete ao CONTRAN estabelecer as normas 
regulamentares referidas neste Código e as 
diretrizes da Política Nacional de Trânsito; 
b) Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito 
- CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito 
Federal – CONTRANDIFE, responder a consultas 
relativas à aplicação da legislação e dos 
procedimentos normativos de trânsito; 
c) Compete às JARI, encaminhar aos órgãos e 
entidades executivos de trânsito e executivos 
rodoviários informações sobre problemas 
observados nas autuações e apontados em 
recursos, e que se repitam sistematicamente;  
d) Compete ao CONTRAN, julgar os recursos 
interpostos contra decisões das JARI; 
e) Compete ao órgão máximo executivo de 
trânsito da União, expedir a Permissão para 
Dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os 
Certificados de Registro e o de Licenciamento 
Anual mediante delegação aos órgãos 
executivos dos Estados e do Distrito Federal. 
 
QUESTÃO 24 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas 
à circulação obedecerá às seguintes normas: 
I- a circulação far-se-á pelo lado direito da via, 
admitindo-se as exceções devidamente 
sinalizadas; 
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II- quando uma pista de rolamento comportar 
várias faixas de circulação no mesmo sentido 
são as da direita destinadas ao deslocamento 
dos veículos mais lentos e de maior porte, 
mesmo quando houver faixa especial a eles 
destinada, e as da esquerda, destinadas à 
ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos 
de maior velocidade; 
III- 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. 
a) I é verdadeira; 
b) II é verdadeira; 
c) III é verdadeira; 
d) I e II são verdadeiras; 
e) I e III são verdadeiras.    
 
QUESTÃO 25 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) O condutor de veículo só poderá fazer uso de 
buzina, desde que em toque breve, para fazer as 
advertências necessárias a fim de evitar 
acidentes; 
b) Ao aproximar-se de qualquer tipo de 
cruzamento, o condutor do veículo deve 
demonstrar prudência especial, transitando em 
velocidade moderada, de forma que possa deter 
seu veículo com segurança para dar passagem a 
pedestre e a veículos que tenham o direito de 
preferência. 
c) Os ciclomotores devem ser conduzidos pela 
direita da pista de rolamento, 
preferencialmente no centro da faixa mais à 
direita ou no bordo direito da pista sempre que 
não houver acostamento ou faixa própria a eles 
destinada, permitida a sua circulação nas vias de 
trânsito rápido exceto sobre as calçadas das vias 
urbanas;  
 

d) Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a 
circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando 
não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, 
ou quando não for possível a utilização destes, 
nos bordos da pista de rolamento, no mesmo 
sentido de circulação regulamentado para a via, 
com preferência sobre os veículos automotores. 
e) O estacionamento dos veículos sem 
abandono do condutor poderá ser feito 
somente nos locais previstos neste Código ou 
naqueles regulamentados por sinalização 
específica. 
 
QUESTÃO 26 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa INCORRETA: 
I- A velocidade mínima não poderá ser inferior à 
metade da velocidade máxima estabelecida, 
respeitadas as condições operacionais de 
trânsito e da via; 
II- Os pedestres que estiverem atravessando a 
via sobre as faixas delimitadas para esse fim 
terão prioridade de passagem, exceto nos locais 
com sinalização semafórica, onde deverão ser 
respeitadas as disposições deste Código; 
III- O ciclista e o motociclista desmontados 
empurrando a bicicleta equiparam-se ao 
pedestre em direitos e deveres. 
a) I é verdadeira; 
b) II é verdadeira; 
c) III é verdadeira; 
d) I e II são verdadeiras; 
e) nenhuma das anteriores.    
 
QUESTÃO 27 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
Os veículos especialmente destinados à 
condução coletiva de escolares somente 
poderão circular nas vias com autorização 
emitida pelo órgão ou entidade executivos de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 
exigindo-se, para tanto: 
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I - lanternas de luz vermelha, dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e 
lanternas de luz branca dispostas na 
extremidade superior da parte traseira; 
II - inspeção semestral para verificação dos 
equipamentos obrigatórios e de segurança; 
III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, 
com quarenta e cinco centímetros de largura, à 
meia altura, em toda a extensão das partes 
laterais e traseira da carroçaria, com o dístico 
ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de 
veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as 
cores aqui indicadas devem ser invertidas; 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) I e II são verdadeiras; 
e) II e III são verdadeiras.    
 
QUESTÃO 28 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) A habilitação para conduzir veículo 
automotor e elétrico será apurada por meio de 
exames que deverão ser realizados junto ao 
órgão ou entidade executivos do Estado ou do 
Distrito Federal, do domicílio ou residência do 
candidato, ou na sede estadual ou distrital do 
próprio órgão, devendo o condutor ser 
penalmente imputável, estar quite com a justiça 
eleitoral, saber ler e escrever e possuir Carteira 
de Identidade ou equivalente; 
b) Para habilitar-se na categoria C, o condutor 
deverá estar habilitado no mínimo há dois anos 
na categoria B e não ter cometido nenhuma 
infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente 
em infrações médias, durante os últimos doze 
meses; 
c) Os candidatos poderão habilitar-se nas 
categorias de A a E, obedecida a seguinte 
gradação:  - 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 6.500 kg (seis mil e 

quinhentos quilogramas) ou mais de peso bruto 
total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares; 
d) O trator de roda, o trator de esteira, o trator 
misto ou o equipamento automotor destinado à 
movimentação de cargas ou execução de 
trabalho agrícola, de terraplenagem, de 
construção ou de pavimentação só podem ser 
conduzidos na via pública por condutor 
habilitado nas categorias D ou E; 
e) O reconhecimento de habilitação obtida em 
outro país está subordinado às condições 
estabelecidas em convenções e acordos 
internacionais e às normas do CONTRAN. 
 
QUESTÃO 29 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
I- Constitui infração de trânsito, GRAVÍSSIMA, 
dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de 
Habilitação ou Permissão para Dirigir; 
II- Constitui infração de trânsito, GRAVÍSSIMA, 
transportar crianças em veículo automotor sem 
observância das normas de segurança especiais 
estabelecidas neste Código. 
III- Constitui infração de trânsito, GRAVÍSSIMA, 
disputar corrida por espírito de emulação. 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) apenas I e II são verdadeiras; 
e) I, II e III são verdadeiras.    
 
QUESTÃO 30 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
I- Constitui infração de trânsito, LEVE, ter seu 
veículo imobilizado na via por falta de 
combustível; 
II- Constitui infração de trânsito, MÉDIA, dirigir 
sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis 
à segurança. 
III- Constitui infração de trânsito, GRAVE, 
estacionar veiculo no passeio ou sobre faixa 
destinada a pedestre, sobre ciclovia ou 
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ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado 
ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de 
rolamento, marcas de canalização, gramados ou 
jardim público. 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) apenas I e II são verdadeiras; 
e) I, II e III são verdadeiras.    
 
QUESTÃO 31 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa INCORRETA: 
I- Constitui infração de trânsito, conduzir 
motocicleta, motoneta e ciclomotor, sem usar 
capacete de segurança com viseira ou óculos de 
proteção e vestuário de acordo com as normas 
e especificações aprovadas pelo CONTRAN;  
II- Constitui infração de trânsito, conduzir 
motocicleta, motoneta e ciclomotor, 
transportando criança menor de doze anos ou 
que não tenha nas circunstâncias, condições de 
cuidar de sua própria segurança. 
III- Constitui infração de trânsito, conduzir 
motocicleta, motoneta e ciclomotor, rebocando 
outro veículo. 
a) I é verdadeira; 
b) II é verdadeira; 
c) III é verdadeira; 
d) I e III são verdadeiras; 
e) nenhuma das anteriores.    
 
QUESTÃO 32 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) O Presidente da República designará o 
ministério ou órgão da Presidência responsável 
pela coordenação máxima do Sistema Nacional 
de Trânsito, ao qual estará vinculado o 
CONTRAN e subordinado o órgão máximo 
executivo de trânsito da União; 
b) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão os respectivos órgãos e entidades 
executivos de trânsito e executivos rodoviários, 

estabelecendo os limites circunscricionais de 
suas atuações; 
c) As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos 
vinculados ao CETRAN, são integradas por 
especialistas e têm como objetivo estudar e 
oferecer sugestões e embasamento técnico 
sobre assuntos específicos para decisões 
daquele colegiado;  
d) Compete à Polícia Rodoviária Federal, no 
âmbito das rodovias e estradas federais, 
fiscalizar o nível de emissão de poluentes e 
ruído produzidos pelos veículos automotores ou 
pela sua carga, de acordo com o estabelecido no 
art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às 
ações específicas dos órgãos ambientais; 
e) Compete aos órgãos e entidades executivos 
de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua 
circunscrição, aplicar as penalidades de 
advertência por escrito e multa, por infrações 
de circulação, estacionamento e parada 
previstas neste Código, notificando os infratores 
e arrecadando as multas que aplicar. 
 
QUESTÃO 33 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Para efeito deste Código, CAMINHONETE, é 
veículo misto destinado ao transporte de 
passageiros e carga no mesmo compartimento; 
b) Para efeito deste Código, CICLOFAIXA, é parte 
da pista de rolamento destinada à circulação 
exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização 
específica; 
c) Para efeito deste Código, VEÍCULO DE CARGA, 
é veículo destinado ao transporte de carga, 
podendo transportar dois passageiros, exclusive 
o condutor; 
d) Para efeito deste Código, TRAILER, é reboque 
ou semi-reboque tipo casa, com duas, quatro, 
ou seis rodas, acoplado ou adaptado à traseira 
de automóvel ou camionete, utilizado em geral 
em atividades turísticas como alojamento, ou 
para atividades comerciais; 
e) Para efeito deste Código, ESTRADA, é via rural 
não pavimentada. 
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QUESTÃO 34 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) A penalidade de multa reparatória consiste 
no pagamento, mediante depósito judicial em 
favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia 
calculada com base no disposto no § 1º do art. 
49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo 
material resultante do crime; 
b) Se o réu for reincidente na prática de crime 
previsto neste Código, o juiz aplicará a 
penalidade de suspensão da permissão ou 
habilitação para dirigir veículo automotor, sem 
prejuízo das demais sanções penais cabíveis; 
c) A penalidade de suspensão ou de proibição 
de se obter a permissão ou a habilitação para 
dirigir veículo automotor não se inicia enquanto 
o sentenciado, por efeito de condenação penal, 
estiver recolhido a estabelecimento prisional; 
d) Em qualquer fase da investigação ou da ação 
penal, havendo necessidade para a garantia da 
ordem pública, poderá o juiz, como medida 
cautelar, de ofício, ou a requerimento do 
Ministério Público ou ainda mediante 
representação da autoridade policial, decretar, 
em decisão motivada, a suspensão da permissão 
ou da habilitação para dirigir veículo automotor, 
ou a proibição de sua obtenção; 
e) A penalidade de suspensão ou de proibição 
de se obter a permissão ou a habilitação, para 
dirigir veículo automotor, tem a duração de seis 
meses a seis anos. 
 
QUESTÃO 35 
 
Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), assinale a 
alternativa CORRETA: 
São circunstâncias que sempre agravam as 
penalidades dos crimes de trânsito ter o 
condutor do veículo cometido a infração: 
I- com Permissão para Dirigir ou Carteira de 
Habilitação de categoria diferente da do veículo;  
II- sobre faixa de trânsito temporária ou 
permanentemente destinada a pedestres. 

III- quando a sua profissão ou atividade exigir 
cuidados especiais com o transporte de 
passageiros ou de carga. 
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) I, II e III são verdadeiras; 
e) apenas II e III são verdadeiras.    
 
QUESTÃO 36 
 
Segundo a Lei nº 1.024, de 07 de fevereiro de 
1991 (Estatuto dos Servidores do Município de 
Lagoa Grande), assinale a alternativa 
INCORRETA:  
a) Posse é a aceitação expressa das atribuições, 
deveres e responsabilidades inerentes ao cargo 
público com o compromisso de bem servir, 
formalizada com assinatura do termo pela 
autoridade competente e pelo empossado; 
b) A posse ocorrerá no prazo de 15(quinze) dias 
contados da publicação do ato de provimento, 
prorrogável por mais 15(quinze) dias, a 
requerimento do interessado; 
c) Extinto o cargo ou declarada a sua 
desnecessidade, o funcionário estável ficará em 
disponibilidade, com remuneração integral; 
d) reintegração é a reinvestidura do funcionário 
no cargo anteriormente ocupado ou no cargo 
resultante de sua transformação, quando 
invalidada a sua demissão por decisão 
administrativa ou judicial, com ressarcimento de 
todas as vantagens; 
e) A apuração do tempo de serviço será feita em 
dias, que serão convertidos em anos, 
considerando o ano de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias. 
 
QUESTÃO 37 
 
Segundo a Lei nº 1.024, de 07 de fevereiro de 
1991 (Estatuto dos Servidores do Município de 
Lagoa Grande), assinale a alternativa CORRETA: 
São deveres dos funcionários: 
I- Levar ao conhecimento da autoridade 
superior as irregularidades de que tiver ciência 
em razão do cargo;  
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II- representar contra a ilegalidade ou abuso de 
poder; 
III- Opor resistência injustificada ao andamento 
de documento e processo ou execução de 
serviço.  
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) I e II são verdadeiras; 
e) nenhuma das anteriores.    
 
QUESTÃO 38 
 
Segundo a Lei nº 1.024, de 07 de fevereiro de 
1991 (Estatuto dos Servidores do Município de 
Lagoa Grande), assinale a alternativa 
INCORRETA:  
a) O funcionário responde apenas 
administrativamente, pelo exercício irregular de 
suas atribuições; 
b) A responsabilidade administrativa, resulta de 
ato ou omissão praticados no desempenho do 
cargo ou função;  
c) A pena disciplinar de suspensão será aplicada 
em caso de falta grave ou reincidência das faltas 
punidas com advertência e de violação das 
demais proibições que não tipifiquem infração 
sujeita a penalidade de demissão, não podendo 
exceder de 90(noventa) dias; 
d) A demissão será aplicada nos casos 
inassiduidade habitual; 
e) Verificada, em processo disciplinar, 
acumulação proibida e provada a boa fé, o 
funcionário optará por um dos cargos. 
 
QUESTÃO 39 
 
Segundo a Lei Orgânica do Município de Lagoa 
Grande/PE, assinale a alternativa CORRETA: 
I- A fiscalização do Município será exercida pelo 
Poder Legislativo Municipal e Poder Judiciário, 
mediante controle externo e pelos sistemas de 
controle interno do Poder Executivo Municipal, 
na forma da Lei;  
II- O controle externo exercido pela Câmara com 
o auxilio do tribunal de Contas do Estado, 
também compreenderá: o julgamento, em 
caráter originário das contas relativas à 

aplicação dos recursos recebidos pelo 
Município, por parte do Estado; 
III- Compete à Câmara Municipal, 
privativamente, entre outras, as seguintes 
atribuições: fiscalizar e controlar, diretamente, 
os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta e fundacional.  
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) I e II são verdadeiras; 
e) II e III são verdadeiras.    
 
QUESTÃO 40 
 
Segundo a Lei Orgânica do Município de Lagoa 
Grande/PE, assinale a alternativa CORRETA: 
Compete ao Município: 
I- Legislar sobre assunto de interesse local;  
II- Manter, com cooperação técnica e financeira 
da União, do Estado e do Distrito Federal, 
programa de educação pré-escolar e ensino 
fundamental;  
III- Fomentar a produção agropecuária e demais 
atividades econômicas, inclusive artesanal.  
a) apenas I é verdadeira; 
b) apenas II é verdadeira; 
c) apenas III é verdadeira; 
d) I e II são verdadeiras; 
e) I e III são verdadeiras.    
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