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01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização
da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.

02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:

a) este caderno de prova; e
b) a folha de respostas.

CADERNO DE PROVA

04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Confi-
ra-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre
falhas na impressão e/ou montagem.

05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

FOLHA DE RESPOSTAS

08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos
na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.

09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul
ou preta, escrita grossa. Não faça uso de borracha ou corretivo.

10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma

resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão
consideradas nulas.

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do
local de prova.

LEMBRETES IMPORTANTES

13. Guarde o seu relógio antes do início da prova. O tempo de realização da prova será contro-
lado pelo Fiscal de sala.

14. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o.
15. Tire o boné antes do início da prova e guarde-o.
16. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 1 (uma) hora de seu

início.
17. Você poderá levar o seu caderno de prova somente após duas horas do início da prova.
18. Duração da prova: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candi-

dato e ao preenchimento da folha de respostas.
19. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao

mesmo tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da
sala.

20. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes
da folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

INSTRUÇÕES
[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 001/2012 da

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.]

CERTO

Errado

Somente UMA
resposta certa
em cada ques-
tão. Leia atenta-
mente e mar-
que a que achar
correta.

Não use

Não use

Identidade com foto
sobre a carteira escolar

MOMOMOMOMOTTTTTORISTORISTORISTORISTORISTA DE CARRETA DE CARRETA DE CARRETA DE CARRETA DE CARRETAAAAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTA GROSSA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2012

Não use
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto de apoio para as questões de 01 a 04:
VILA VELHA SERÁ ALVO DE COMISSÃO NA ASSEMBLEIA
DEPUTADOS QUEREM SABER O QUE ESTÁ IMPEDINDO QUE O MUSEU ENTRE EM FUN-
CIONAMENTO
Aline Rios

O atraso na concretização do Museu de Geologia e Paleontologia no Parque Estadual de Vila
Velha está na mira dos deputados estaduais. Ontem, a Assembleia Legislativa informou que irá
instalar uma Comissão Especial de Investigação (CEI) para descobrir o motivo pelo qual o museu
ainda não está em funcionamento. Os entraves já levaram o espaço a perder R$ 1 milhão em recursos
e podem gerar perda de mais R$ 2 milhões.

O museu resulta de um projeto da Fundação João José Bigarella (Funabi) para estudos e
conservação da natureza.  Sua construção, coordenada pela Mineropar, foi concluída no final de
2007. O espaço, com quase quatro mil metros quadrados, compreende locais para exposição,
auditório e área para atividades educativas, sala de informática e uma biblioteca. Mas, para que
possa ser inaugurado e comece a funcionar, há necessidade de conclusão do circuito expositivo.

Como o museu foi construído dentro do Parque de Vila Velha, uma unidade de preservação
ambiental, a fundação só conseguirá receber os recursos internacionais e os já captados através
da Lei Rouanet, mediante a celebração de convênio de cessão do espaço com o governo do Estado.
A falta desse documento fez a instituição perder recursos da ordem de R$ 1 milhão da Petrobras e
também pode levar à perda de outros R$ 2 milhões, já canalizados através da lei Rouanet.

http://www.diariodoscampos.com.br/politica/vila-velha-sera-alvo-de-comissao-na-assembleia-54392 (com adaptações).
Acesso em 05/03/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTA GROSSA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º  001/2012

01.01.01.01.01. De acordo com o texto, é correto afirmar que:
a) o Parque Estadual de Vila Velha está interditado para

visitas porque não foram liberadas as verbas para a
sua reforma total.

b) o museu que foi construído dentro do Parque Estadual
de Vila Velha tem causado grande destruição de uma
área que é de preservação ambiental e, por isso, foi
fechado.

c) a Assembleia Legislativa do Paraná nomeou uma
comissão para investigar os deputados envolvidos em
irregularidades na construção do Museu de Geologia
e Paleontologia.

d) a construção do Museu de Geologia e Paleontologia
fez com que os cofres públicos do Paraná perdessem
R$ 1 milhão.

e) por causa de problemas na documentação, o Museu
de Geologia e Paleontologia no Parque Estadual de
Vila Velha ainda não está em funcionamento, já tendo
perdido recursos da ordem de R$ 1 milhão e podendo
perder outros R$ 2 milhões.

02.02.02.02.02. Assinale a alternativa que indica o(a) autor(a)
do texto:
a) Aline Rios;
b) João dos Rios;
c) Fernando Pessoa;
d) Luiz Vaz de Camões;
e) Venícius Telles.

03.03.03.03.03. Entre as opções que aparecem nas alterna-
tivas a seguir, como o TÍTULO DO TEXTO – Vila Velha
será alvo de Comissão na Assembleia – poderia ser
reescrito, mantendo-se o mesmo sentido básico?
a) Vila Velha vira alvo para prática de tiro para a Assem-

bleia
b) Assembleia investiga destruição de Vila Velha
c) Vila Velha é visitada por Comissão da Assembleia
d) Vila Velha será alvo de investigação por Comissão na

Assembleia
e) Vila Velha será interditada por Comissão da Assem-

bleia
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04.04.04.04.04. Assinale a alternativa que, de acordo com o
texto, indica qual instituição coordenou a construção
do Museu de Geologia e Paleontologia no Parque
Estadual de Vila Velha:
a) Assembleia Legislativa do Paraná;
b) Mineropar;
c) Fundação João José Bigarella (Funabi);
d) Petrobras;
e) Governo do Estado do Paraná.

05.05.05.05.05. Assinale a alternativa em que o substantivo
em destaque possui um sentido definido, específico,
individualizado:
a) Certos homens não sabem o que querem.
b) O homem viajou ontem mesmo.
c) Ontem veio um homem aqui e começou a cortar a

grama.
d) “Homem é fogo mesmo”, gritava a moça pelos cor-

redores da empresa.
e) Palavra de homem deveria valer mais do que qualquer

papel assinado.

06.06.06.06.06. Assinale a alternativa em que todas as pala-
vras estão corretamente escritas de acordo com a orto-
grafia oficial:
a) serviço – teiado – ezame – pedreiro – compitador;
b) serviço – teiado – esame – pedrero – compitador;
c) serviço – telhado – exame – pedreiro – computador;
d) servisso – teiado – ezame – pedrero – comptador;
e) servisso – telhado – esame – pedreiro – computador.

07.07.07.07.07. Assinale a alternativa em que todas as pala-
vras devem receber acento pelo mesmo motivo que
a palavra máquina recebe acento:
a) rápido – único – página – bêbado – análise;
b) tênis – cipó – trôpego – bêbado – análise;
c) rápido – único – motorísta – lívido – minúcia;
d) Paraná – único – página – história – análise;
e) mês – único – página – lápis – úmido.

08.08.08.08.08. Assinale a alternativa que apresenta a correta
separação silábica:
a) assassinato = a-ssa-ssi-na-to / prefeitura = pre-fe-i-

tu-ra / areia = a-reia / motor = mo-tor;
b) assassinato = a-ssa-ssi-na-to / prefeitura = pre-fei-

tu-ra / motocicleta = mo-to-cic-le-ta / ramal = ra-mal;
c) assassinato = a-ssa-ssi-na-to / cimento = ci-me-nto

/ pintura = pi-ntu-ra / observar = obs-er-var;
d) assassinato = a-ssas-si-na-to / telefone = te-le-fo-ne

/ pintura = pi-ntu-ra / obstáculo = obs-tá-cu-lo;
e) assassinato = as-sas-si-na-to / disposição = dis-po-

si-ção / cimento = ci-men-to / caminhão = ca-mi-nhão.

09.09.09.09.09. Assinale a alternativa que apresenta frase
sem verbos escritos:
a) “Oh, Formas alvas, brancas, Formas claras / De

luares, de neves, de neblinas / Oh, Formas alvas,
puras, cristalinas / Incensos dos turíbulos das aras”
(Cruz e Sousa, Antífona)

b) “99% dos advogados dão ao resto uma má reputação.”
(Steven Wright)

c) “Chato: uma pessoa que fala quando você quer que
ela ouça.” (Ambrose Bierce)

d) “O único tirano que aceito neste mundo é a voz
silenciosa dentro de mim, a consciência.” (Mahatma
Gandhi)

e) “Dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro.” (Nélson
Rodrigues)

10.10.10.10.10. Assinale a alternativa que está em DESACOR-
DO com as regras de ortografia e acentuação vigen-
tes:
a) A secretaria estava de portas abertas para receber

as sugestões feitas por ele.
b) Não havia mais lugar para se guardarem todos os

donativos.
c) Trabalhava pela manhã na Prefeitura e, à noite, estu-

dava no cursinho pré-vestibular, pensando em ser
aprovado na Universidade Estadual de Ponta Grossa.

d) Êles enxeram a betorneira de simento e depois ligarão
o equipamento numa voltagem errada, que gerou um
curto-circuíto.

e) Todos estavam cientes de seus direitos e de seus
deveres.
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11.11.11.11.11. No primeiro trecho de uma estrada, Jorge
percorreu de caminhão 35,8 km. No segundo trecho,
percorreu, no mesmo sentido, outros 23,7 km. Desta
forma, a distância total percorrida nos dois trechos
foi igual a:
a) 585 hm
b) 5 950 m
c) 22,1 km
d) 58,5 km
e) 59 500 m

12.12.12.12.12. Siga os próximos passos:

(1) Pense em um número inteiro.
(2) Multiplique-o por 5.
(3) Adicione o número 1 ao resultado do passo anterior.
(4) Divida o resultado obtido no passo anterior por 9.

Se ao final destas operações, o número resultante
encontrado foi igual a 4, é correto afirmar que o nú-
mero que foi pensado no passo (1) é igual a:
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8

13.13.13.13.13. Ana gastou no supermercado R$ 37,89. Se
tivesse levado, além das compras que realizou, mais
um produto que custasse R$ 9,26, e pagasse com uma
nota de 50 reais, o troco que deveria receber seria
de:
a) R$ 2,35
b) R$ 2,85
c) R$ 2,75
d) R$ 2,65
e) R$ 2,45

14.14.14.14.14. Um encanador demora 12 minutos e 35 se-
gundos para realizar a manutenção de equipamentos,
27 minutos e 14 segundos para inspecionar materiais,
e 48 minutos e 31 segundos para instalar a tubulação
prevista de um pequeno projeto. Então, o tempo total
que demoraria em realizar as três atividades é exa-
tamente igual a:
a) 1 hora, 28 minutos e 20 segundos;
b) 87 minutos e 20 segundos;
c) 5280 segundos;
d) 1 hora, 26 minutos e 80 segundos;
e) 90 minutos e 20 segundos.

15.15.15.15.15. Tiago tinha crédito de R$ 138,00 no restau-
rante próximo ao próprio trabalho. Se ele almoçasse
neste restaurante, gastava exatamente R$ 15,00 por
vez. Desta forma, o crédito que possuía seria sufi-
ciente para pagar integralmente o almoço exatamen-
te:
a) 8 vezes
b) 9 vezes
c) 10 vezes
d) 11 vezes
e) 12 vezes
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Texto de apoio para a questão 18:
Localizada no Segundo Planalto Paranaense, na re-

gião dos Campos Gerais, Ponta Grossa destaca-se no
cenário turístico do sul do Brasil, devido à sua posição
geográfica pela facilidade de acesso a todas as regiões
do Estado.

Importante entrocamento rodoferroviário, a cidade tem
suas raízes no tropeirismo, na pluralidade étnica e nos
caminhos da estrada de ferro, símbolos históricos e marcos
referenciais ainda presentes no cenário urbano de uma
das mais importantes cidades brasileiras.

 Integrante da Rota dos Tropeiros, Ponta Grossa con-
grega um complexo de atrativos naturais, históricos e
culturais que se revelam em meio à paisagem ondulada
dos Campos Gerais e proporcionam a seus visitantes opor-
tunidades múltiplas de lazer, cultura e turismo. O contraste
do antigo com o moderno, a imensidão e a beleza de sua
natureza e as manifestações culturais são fatores decisivos
no reconhecimento da cidade como polo turístico e cultural
do Brasil.

 Além da qualidade de sua rede hoteleira e gas-
tronômica, Ponta Grossa oferece ainda uma noite agradável
com aspectos variados que garantem diversão para todos
os gostos.

www.pontagrossa.pr.gov.br/print/acidade

18.18.18.18.18. O texto acima, é lógico, se refere a Ponta
Grossa. Baseando-se nesse texto e em seus conheci-
mentos, analise as proposições a seguir, assinalando
(V) para Verdadeiro e (F) para Falso:
( ) Ponta Grossa pertence à Região Metropolitana de

Curitiba.
( ) Ponta Grossa, localizada no Segundo Planalto, é

conhecida como Princesa dos Campos.
( ) Ponta Grossa vive exclusivamente do turismo.
( ) Em ponta Grossa se estabeleceram ucranianos,

alemães, poloneses, italianos, russos, sírios e liba-
neses, entre tantos outros, que contribuíram para o
desenvolvimento social, político, econômico e cultu-
ral da cidade.

Assinale a alternativa que apresenta, de cima para
baixo, a sequência correta:
a) F – V – F – V
b) F – V – F – F
c) F – F – F – F
d) V – V – F – V
e) V – V – F – F

O texto a seguir – publicado no Diário dos Campos
de 17/01/2011 – serve de apoio à questão 16:

Nos próximos anos, Ponta Grossa pode receber um
volume de investimentos federais jamais visto em sua
história. Por meio da segunda etapa do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC 2), a cidade pode ser
contemplada com um montante de R$ 37,2 milhões, des-
tinado a obras nos mais diversos segmentos: pavimen-
tação, habitação, saúde, educação e lazer. Apesar de não
haver uma perspectiva precisa em torno da liberação, a
expectativa é de que isso possa acontecer já nos próximos
meses.

A seleção dos projetos apresentados pelas prefeituras
teve início no ano passado, quando o governo federal abriu
inscrições aos interessados em pleitear recursos para
diversas áreas. O Prefeito _________________________
(PSDB) não perdeu tempo e apresentou propostas para
todos os segmentos disponíveis.

16.16.16.16.16. A lacuna, que propositadamente deixamos no
texto, pode ser preenchida com o que consta em qual
alternativa?
a) Regente Feijó;
b) Pedro Wosgrau Filho;
c) João Pilarski;
d) Avelino Vieira;
e) Francisco Telles.

Texto de apoio para a questão 17:
Considerado o principal atrativo natural de Ponta

Grossa, esta Unidade de Conservação é composta por
três principais elementos: Arenitos, que são formações
rochosas que apresentam formas variadas , como a taça
e o camelo, entre outras, Furnas, que se caracterizam por
grandes crateras com vegetação exuberante e água no
seu interior (lençol subterrâneo) e Lagoa Dourada que
possui este nome porque, ao pôr do sol, suas águas ficam
douradas.

www.pontagrossa.pr.gov.br/print/acidade

17.17.17.17.17. O texto acima se refere a qual atrativo natural
de Ponta Grossa?
a) Cachoeira da Mariquinha;
b) Alagados;
c) Buraco do Padre;
d) Capão da Onça;
e) Parque Estadual de Vila Velha.
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19.19.19.19.19. Avalie os itens que completam o texto a se-
guir.

Em 2012, os eleitores de Ponta Grossa irão às urnas
para votar para os cargos de_______________________.

Vereador
Prefeito
Deputado Estadual
Deputado Federal
Senador
Governador
Presidente da República

Assinale a alternativa cujos itens completam correta-
mente o texto:
a) Deputado Estadual, Deputado Federal e Governador;
b) Vereador, Deputado Estadual e Deputado Federal;
c) Vereador e Prefeito;
d) Prefeito e Governador;
e) Senador e Presidente da República;

20.20.20.20.20. Sobre Esportes, avalie as informações a se-
guir:
I. A Copa do Mundo de Futebol de 2014 será realizada

no Brasil.
II. As Olimpíadas de 2016 serão realizadas no Brasil.
III. O Brasil, atualmente, é pentacampeão mundial de

futebol.
IV. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, foi eleito por

jornalistas de várias nacionalidades como “Atleta do
Século XX”.

Assinale a alternativa que contém item(ns) com infor-
mação verdadeira:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas I e II
d) Apenas I, II e III
e) I, II, III e IV
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24.24.24.24.24. A seguinte placa, que possui fundo branco,
símbolo preto e orla e tarja vermelhas, significa:

a) Proibido estacionar caminhões.
b) Proibido parar caminhões.
c) Caminhões mantenham-se à direita.
d) Proibido trânsito de máquinas de obras.
e) Proibido trânsito de caminhões.

25.25.25.25.25. A seguinte placa, que possui fundo branco,
símbolo preto e orla e tarja vermelhas, significa:

a) Proibido estacionar tratores.
b) Proibido parar tratores.
c) Tratores mantenham-se à direita.
d) Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras.
e) Proibido trânsito só de tratores.

26.26.26.26.26. A seguinte placa, que possui fundo branco,
símbolo, letra e números pretos e orla vermelha, sig-
nifica:

a) Peso bruto total máximo permitido.
b) Altura máxima permitida.
c) Largura máxima permitida.
d) Peso máximo permitido por eixo.
e) Distância mínima entre veículos.

21.21.21.21.21. A seguinte placa, que possui fundo e orla ex-
terna na cor vermelha e letras e orla interna na cor
branca, significa:

a) Dê a preferência.
b) Reduza a velocidade e dê passagem.
c) Parada obrigatória.
d) Pare se houver veículo na via transversal.
e) Pare se necessário.

22.22.22.22.22. A seguinte placa, que possui fundo branco e
orla vermelha, significa:

a) Dê a preferência.
b) Sentido de tráfego em frente.
c) Parada obrigatória.
d) Preferência sua.
e) Sentido de tráfego na contramão.

23.23.23.23.23. Em relação à seguinte placa, que possui fun-
do branco, orla e tarjas vermelhas e letra preta, é
correto afirmar:

a) Significa “Proibido estacionar”.
b) Indica a existência de estacionamento regulamen-

tado.
c) Significa que é proibido estacionar dos dois lados da

rua.
d) Significa “Proibido parar e estacionar”.
e) Significa que o condutor pode imobilizar o veículo rapi-

damente, apenas para embarque e desembarque de
passageiros.
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27.27.27.27.27. A seguinte placa, que possui fundo branco,
símbolo, letra e números pretos e orla vermelha, sig-
nifica:

a) Peso bruto total máximo permitido.
b) Altura máxima permitida.
c) Largura máxima permitida.
d) Peso máximo permitido por eixo.
e) Distância mínima entre veículos.

28.28.28.28.28. Sobre a seguinte placa, que tem o fundo la-
ranja e o símbolo e a orla pretos, NÃO é correto afir-
mar:

a) É instalada para que os usuários da via sejam ad-
vertidos sobre a intervenção realizada.

b) É instalada para que sejam preservadas as condições
de segurança e fluidez do trânsito.

c) É instalada para solicitar que os usuários da via par-
ticipem da execução da obra.

d) Significa “Obras”.
e) É instalada para que os usuários da via sejam ad-

vertidos sobre o caráter temporário da obra.

29.29.29.29.29. A seguinte placa, que possui fundo branco,
símbolo, letra e números pretos e orla vermelha, sig-
nifica:

a) Peso bruto total máximo permitido.
b) Altura máxima permitida.
c) Largura máxima permitida.
d) Peso máximo permitido por eixo.
e) Distância mínima entre veículos.

30.30.30.30.30. A seguinte placa, que possui fundo branco,
símbolo, letra e número pretos e orla vermelha, sig-
nifica:

a) Peso bruto total máximo permitido.
b) Altura máxima permitida.
c) Largura máxima permitida.
d) Peso máximo permitido por eixo.
e) Distância mínima entre veículos.

31.31.31.31.31. A seguinte placa, que possui fundo branco,
símbolo, letra e número pretos e orla vermelha, sig-
nifica:

a) Proibido estacionar caminhões.
b) Caminhões mantenham-se à direita.
c) Caminhões estacionem à direita.
d) Caminhões estacionem à esquerda.
e) Proibido trânsito de caminhões.

32.32.32.32.32. A seguinte placa, que possui fundo branco,
símbolo, letra e número pretos e orla vermelha, sig-
nifica:

a) Peso bruto total máximo permitido.
b) Altura máxima permitida.
c) Largura máxima permitida.
d) Distância mínima entre veículos.
e) Comprimento máximo permitido.
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33.33.33.33.33. Analise as proposições abaixo sobre a ordem
de prevalência da sinalização e, em seguida, assinale
a alternativa correta:
I. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as

normas de circulação e outros sinais;
II. As indicações do semáforo prevalecem sobre os

demais sinais;
III. As indicações dos sinais prevalecem sobre as demais

normas de trânsito.
a) I, II e III estão corretas.
b) Apenas I está correta.
c) Apenas II está correta.
d) Apenas III está correta.
e) Apenas II e III estão corretas.

34.34.34.34.34. Ao chegar em um cruzamento de duas ruas,
você se depara com um agente de trânsito virado de
frente para você, na seguinte posição:

Braço levantado verticalmente, com a palma da
mão para a frente.

Assinale a alternativa que descreve corretamente a
atitude que você deve tomar e a ordem que o agente
de trânsito está dando.
a) Você deve apenas reduzir a velocidade e seguir em

frente, pois a ordem é para diminuição de velocidade.
b) Você deve seguir em frente, pois a ordem é de seguir.
c) Você deve parar, pois a ordem é de parada obrigatória

para todos os veículos de ambas as vias.
d) Você deve parar, dando passagem para os veículos

da outra rua, pois a ordem é de parada obrigatória
apenas para os veículos que estão na mesma rua
que você.

e) Você deve seguir em frente, pois a ordem é de parada
obrigatória apenas para os veículos que estão na outra
rua.

35.35.35.35.35. Analise as proposições abaixo, considerando
respeitadas as normas de circulação e conduta pre-
vistas no Código de Trânsito Brasileiro, e, em seguida,
assinale a alternativa correta:
I. Não há responsabilidade decrescente pela segurança

entre veículos de maior e os menores, nem entre veí-
culos de qualquer espécie e pedestres.

II. Os veículos de maior porte são sempre responsáveis
pela segurança dos menores.

III. Os veículos motorizados são sempre responsáveis
pela segurança dos não motorizados.

IV. Todos os veículos são sempre responsáveis pela
incolumidade dos pedestres.

a) Apenas I está correta.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas III e IV estão corretas.
d) Apenas II e IV estão corretas.
e) Apenas II, III e IV estão corretas.

36.36.36.36.36. Ao chegar em um cruzamento de duas ruas,
você se depara com um agente de trânsito virado de
frente para você, na seguinte posição:

Braço levantado, com os movimentos de antebraço,
da frente para a retaguarda e, com a palma da

mão voltada para trás.

Assinale a alternativa que descreve corretamente a
atitude que você deve tomar e a ordem que o agente
de trânsito está dando.
a) Você deve apenas reduzir a velocidade e seguir em

frente, pois a ordem é para diminuição de velocidade.
b) Você deve manter a marcha e seguir em frente, pois

a ordem é de seguir.
c) Você deve parar, pois a ordem é de parada obrigatória

para todos os veículos de ambas as vias.
d) Você deve parar, dando passagem para os veículos

da outra rua, pois a ordem é de seguir para os veículos
que estão na outra rua.

e) Você deve parar, dando passagem para os veículos
da outra rua, pois a ordem é de parada obrigatória
para os veículos que estão na mesma rua que você.
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37.37.37.37.37. A figura a seguir representa o cruzamento de
duas ruas, vias urbanas, onde não existe nenhuma
sinalização. Os veículos 1, 2 e 3, ali representados,
chegaram no cruzamento ao mesmo tempo e todos
seguirão em frente.

Com base apenas no que consta no enunciado da
questão e na figura, analise as proposições abaixo
e, em seguida, assinale a alternativa correta:
I. O veículo 2 tem preferência de passagem em relação

ao veículo 1.
II. O veículo 3 tem preferência de passagem em relação

ao veículo 1.
III. O veículo 1 tem preferência de passagem em relação

ao veículo 3.
a) I, II e III estão corretas.
b) Apenas I está correta.
c) Apenas II está correta.
d) Apenas I e III estão corretas.
e) Apenas I e II estão corretas.

38.38.38.38.38. Sobre quem pode conduzir em via pública
trator de roda, trator de esteira, trator misto ou equi-
pamento destinado à execução de trabalho de terra-
plenagem, de construção ou de pavimentação, é cor-
reto afirmar:
a) Somente condutor habilitado na categoria B.
b) Somente condutor habilitado na categoria C.
c) Somente condutor habilitado na categoria D.
d) Somente condutor habilitado na categoria E.
e) Condutor habilitado na categoria C, D ou E.

39.39.39.39.39. Sobre a penalidade de suspensão do direito
de dirigir, assinale a alternativa INCORRETA.
a) O único caso em que é aplicada é quando o infrator

atinge 20 (vinte) pontos.
b) A infração de dirigir sob a influência de álcool prevê

12 (doze) meses de suspensão do direito de dirigir.
c) É prevista de maneira direta para a infração de excesso

de velocidade, quando a velocidade for superior à
máxima permitida em mais de 50%.

d) O condutor que tem seu direito de dirigir suspenso
tem que frequentar curso de reciclagem.

e) O condutor que está com seu direito de dirigir sus-
penso e conduz qualquer veículo tem seu documento
de habilitação cassado, podendo somente após dois
anos da cassação requerer sua reabilitação.

40.40.40.40.40. Analise as proposições abaixo, sobre a infra-
ção de conduzir veículo sem equipamento obrigatório
ou estando este ineficiente ou inoperante, e, em se-
guida, assinale a alternativa correta:
I. É infração grave.
II. Soma cinco pontos na habilitação do infrator.
III. Soma três pontos na habilitação do infrator.
IV. A multa é de R$ 127,69.
V. A multa é de R$ 85,13.
a) Apenas II e V estão corretas.
b) Apenas I, II e V estão corretas.
c) Apenas I, II e IV estão corretas.
d) Apenas I, III e V estão corretas.
e) Apenas III e V estão corretas.
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