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PORTUGUÊS 

 
Leia a tirinha para responder às questões de 01 a 03: 
 

 
 

QUESTÃO 01 

Não podemos inferir sobre a tirinha acima: 
 
A) Mafalda e Susanita conversavam sobre as transformações 

ocorridas no universo feminino e o papel da mulher na 
sociedade; 

B) Susanita compreende que a mulher moderna tem pretensões 
bem diferentes das mulheres de antigamente e, por isso ela 
quando crescer terá outras escolhas; 

C) Até o terceiro quadrinho, Mafalda, pela sua expressão facial, 
parece contente com as ideias da amiga; 

D) No último quadrinho, Mafalda demonstra, pela expressão 
facial, que está decepcionada com a afirmação da amiga; 

E) A tirinha mostra que acabamos repetindo os valores e 
costumes de nossos antepassados, apenas de uma forma 
mais modernizada. 

 

QUESTÃO 02 

No primeiro quadrinho, na oração: “Tem razão, Mafalda”. A 
vírgula foi usada para: 
 
A) Para separar o sujeito do predicado; 
B) Para isolar o aposto; 
C) Para isolar o adjunto adverbial; 
D) Para separar uma palavra explicativa; 
E) Para isolar o vocativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

No terceiro quadrinho: “Portanto, não vou cair na mediocridade do 
corte e costura!” A conjunção portanto tem valor semântico de: 
 
A) Adição; 
B) Explicação; 
C) Conclusão; 
D) Oposição; 
E) Condição. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que a frase foge à norma padrão: 
 
A) Para mim, resolver esta prova é fácil; 
B) O ônibus chegou meio-dia e meia; 
C) Ele era o escritor de cujo artigo gostei; 
D) Sentia desolados o coração e a alma; 
E) Entregar-te-ei o convite pessoalmente. 
 

QUESTÃO 05 

Observe o anúncio:  
 

 
AINDA ESTAR PARA NASCER UMA MULHER QUE NÃO 

GOSTE DE RECEBER FLORES 
 

 
O Verbo destacado está no tempo e no modo: 
 
A) Presente do subjuntivo; 
B) Presente do indicativo; 
C) Pretérito imperfeito do indicativo; 
D) Imperativo negativo; 
E) Pretérito mais que perfeito do indicativo. 
 

Anotações 
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MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Leia as informações e resolva a questão. 
 

Você já deve ter ouvido muitas histórias de terror, daquelas que os adultos contam quando querem que a gente fique com medo e vá pra 
cama mais cedo. Mas e quando as histórias parecem reais?... A Coleção Goosebumps é de deixar qualquer um arrepiado e grudado na 
leitura. Acho melhor você ler todos os 18 livros da série, senão!...  
 

   
 

SUPER OFERTA: R$ 24,00 cada. 
PROMOÇÃO: Na compra de 3 ou mais livros desta coleção, pague ¼ do valor total de entrada  e divida o restante em 3 vezes iguais sem 
juros. 
 

Veja o preço de outros livros: 
 

 
         R$30,00               R$8,00            R$36,00                     R$1,50 
 

Marque a alternativa correta sobre a comparação entre os preços destes livros e dos livros da coleção Goosebumps: 
 

A) Um livro Goosebumps custa 2/3 do preço do “Diário da Princesa”; 
B) 3/5 do preço de “Você é tão esperto quanto pensa?” equivale ao preço de um livro Goosebumps; 
C) “O alienista” custa 1/4 do preço de um livro Goosebumps; 
D) O livro Mil cores custa mais de 1/10 do valor de um livro da coleção Goosebumps; 
E) O livro “O alienista é o mais barato de todos. 
 

QUESTÃO 07 

Leia as informações sobre os impostos que pagamos quando compramos alguns produtos e responda à questão. 
 

 
 

Marque a alternativa falsa sobre o pagamento de impostos sobre os produtos mostrados: 
 

A) O número decimal que equivale à porcentagem de impostos em um livro está entre 0,1 e 0,2; 
B) Mais de 3/4 do preço de um perfume correspondem aos impostos; 
C) Metade do preço de uma joia equivale aos impostos; 
D) 2/3 do valor pago por um celular são impostos pagos ao governo; 
E) Paga-se mais imposto, no Brasil, em perfume. 
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QUESTÃO 08 

Leia a tabela e responda à questão. 
 

 
 
De acordo com as informações da tabela, marque a afirmativa correta: 
 
A) O número de pessoas que visita Fernando de Noronha em uma semana é o mesmo que o número de pessoas que visita Machu Picchu 

em 1 dia; 
B) A visitação anual de Pompeia na época da reportagem era, aproximadamente, quatro vezes maior do que a visitação anual de Machu 

Picchu; 
C) A visitação em Pompeia deve diminuir em 900.000 pessoas ao ano; 
D) Machu Picchu recebe em um ano o equivalente ao número de turistas que visita Fernando de Noronha em 3 anos; 
E) O turismo, no Brasil, é o maior dentre os países citados. 
 

QUESTÃO 09 
Leia os gráficos e responda à questão. 
 

VILÕES COM PENAS AMEAÇAM A SEGURANÇA DO ESPAÇO AÉREO 
 

   
 
Observando os gráficos podemos dizer que 
 
A) O urubu é a ave que menos se choca contra aviões; 
B) Somando-se os choques de aviões com garças, gaviões, corujas e pombos ainda não teremos o número de choques que ocorrem com 

quero-quero; 
C) Há o dobro de choques de carcarás em relação ao número de choques com corujas; 
D) Na maioria dos choques entre aves e aviões, não se sabe dizer qual foi a ave; 
E) O gavião é a ave que menos prejudica o ser humano. 
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QUESTÃO 10 

Facebook, Twitter, Googlebuzz e Orkut são redes sociais. O Twitter já bateu a marca de 100 milhões de usuários no mundo, com mais de 
10 milhões de usuários no Brasil. Releia algumas informações do Banco de dados que comparam os números de usuários do Twitter com 
outras redes sociais. Usuários são as pessoas que se cadastraram nessas redes. 
 

 
 
Marque a afirmativa verdadeira de acordo com as informações da revista: 
 
A) Facebook é a rede social com mais usuários no mundo e no Brasil; 
B) Mais da metade dos usuários do Orkut estão no Brasil; 
C) Somando o número de usuários do GoogleBuzz, do Orkut e do Twitter ultrapassaremos o total de usuários do Facebook; 
D) GoogleBuzz possui mais do dobro de usuários do que o Twitter; 
E) O GoogleBuzz é arede social com mais usuários no Brasil. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Em sua mais recente reunião o COPOM decidiu, mais uma vez, 
pela redução da taxa básica de juros no Brasil. Assinale a 
alternativa que aponta corretamente, o significado da sigla 
COPOM: 
 
A) Conselho de Política Monetária; 
B) Conselho de Polícia Monetária; 
C) Comitê de Política Monetária; 
D) Comitê de Polícia Monetária; 
E) Conselho Público Monetário. 
 

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Vice-
Governador do Estado do Ceará: 
 
A) Francisco Pinheiro; 
B) Domingos Filho; 
C) Roberto Cláudio; 
D) Ivo Gomes; 
E) Arísio Costa. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente uma das 
cidades que sediará jogos da Copa das Confederações em 2013: 
 
A) Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro; 
C) Recife; 
D) Belo Horizonte; 
E) São Paulo. 
 
 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um ano 
bissexto: 
 
A) 2008; 
B) 2006; 
C) 2012; 
D) 2004; 
E) 1992. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta incorretamente um país que 
atualmente ainda possui a monarquia como integrante do 
governo: 
 
A) Bulgária; 
B) Jordânia; 
C) Inglaterra; 
D) Espanha; 
E) Japão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, o peso máximo 
que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo 
fabricante, baseado em condições sobre suas limitações de 
geração e multiplicação de momento de força e resistência dos 
elementos que compõem a transmissão é denominado: 
 
A) Tara; 
B) Peso bruto; 
C) Capacidade máxima de tração; 
D) Peso total; 
E) Capacidade total. 
 

QUESTÃO 17 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, o deslocamento 
em fila na via de veículos automotores em sinal de regozijo, de 
reivindicação, de protesto cívico ou de uma classe é denominado: 
 
A) Manifestação; 
B) Parada; 
C) Reivindicação; 
D) Paralisação; 
E) Carreata. 
 

QUESTÃO 18 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo de 
propulsão humana utilizado no transporte de pequenas cargas é 
denominado: 
 
A) Carreta; 
B) Carro de mão; 
C) Carroça; 
D) Pick-up; 
E) Charrete. 
 

QUESTÃO 19 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo de 
tração animal destinado ao transporte de carga é denominado: 
 
A) Carreta; 
B) Carro de mão; 
C) Carroça; 
D) Pick-up; 
E) Charrete. 
 

QUESTÃO 20 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, o dispositivo de 
reflexão e refração da luz utilizado na sinalização de vias e 
veículos, também conhecido como olho-de-gato, é denominado: 
 
A) Palete; 
B) Refletor; 
C) Defletor; 
D) Catadióptrico; 
E) Luminária. 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo de 
tração animal destinado ao transporte de pessoas é denominado: 
 
A) Carreta; 
B) Charrete; 
C) Carro de mão; 
D) Carroça; 
E) Tuc-tuc. 
 

QUESTÃO 22 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo de pelo 
menos duas rodas a propulsão humana é denominado: 
 
A) Charrete; 
B) Carroça; 
C) Ciclo; 
D) Carreta; 
E) Tuc-tuc. 
 

QUESTÃO 23 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, a parte da pista 
de rolamento destinada à circulação exclusiva de veículos de pelo 
menos duas rodas a propulsão humana, delimitada por 
sinalização específica, é denominada: 
 
A) Paralela; 
B) Parada; 
C) Passagem; 
D) Faixa; 
E) Ciclofaixa. 
 

QUESTÃO 24 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo de 
duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna, 
cuja 
cilindrada não exceda a cinquenta centímetros cúbicos e cuja 
velocidade máxima de 
fabricação não exceda a cinquenta quilômetros por hora é 
denominado: 
 
A) Bicicleta; 
B) Tuc-tuc; 
C) Ciclomotor; 
D) Bike; 
E) Carreta. 
 

QUESTÃO 25 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, a pista própria 
destinada à circulação de veículos de pelo menos duas rodas a 
propulsão humana, separada fisicamente do tráfego comum, é 
denominada: 
 
A) Calçada; 
B) Faixa de rodagem; 
C) Faixa de domínio; 
D) Ciclovia; 
E) Via. 
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QUESTÃO 26 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, o movimento em 
ângulo, à esquerda ou à direita, de mudança da direção original 
do 
veículo é denominado: 
 
A) Subida; 
B) Conversão; 
C) Alinhamento; 
D) Desalinhamento; 
E) Passagem. 
 

QUESTÃO 27 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, a interseção de 
duas vias em nível é denominada: 
 
A) Cruzamento; 
B) Desnível; 
C) Elevação; 
D) Passagem de nível; 
E) Cruz de Santo André. 
 

QUESTÃO 28 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, qualquer 
elemento que tenha a função específica de proporcionar maior 
segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situações de 
perigo que possam colocar em risco sua integridade física e dos 
demais usuários da via, ou danificar seriamente o veículo, é 
denominado: 
 
A) Acessório de segurança; 
B) Complemento; 
C) Opcional de segurança; 
D) Motivo de segurança; 
E) Dispositivo de segurança. 
 

QUESTÃO 29 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, a imobilização 
de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou 
desembarque de passageiros é denominada: 
 
A) Embarque prolongado; 
B) Desembarque prolongado; 
C) Parada; 
D) Pane; 
E) Estacionamento. 
 

QUESTÃO 30 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, ter seu veículo 
imobilizado na via por falta de combustível constitui infração: 
 
A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar o 
veículo nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do 
alinhamento da via transversal constitui infração: 
 
A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 

QUESTÃO 32 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar o 
veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinquenta 
centímetros a um metro constitui infração: 
 
A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 

QUESTÃO 33 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar o 
veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de um 
metro constitui infração: 
 
A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 

QUESTÃO 34 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar 
veículo na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das 
vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento, 
constitui infração: 
 
A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 

QUESTÃO 35 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar 
veículo onde houver guia de calçada (meio-fio) rebaixada 
destinada à entrada ou saída de veículos constitui infração: 
 
A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 
 
 
 
 
 
 



0203 – AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

Página 7 de 8 

QUESTÃO 36 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar 
veículo ao lado de outro veículo em fila dupla constitui infração: 
 

A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 

QUESTÃO 37 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar 
veículo impedindo a movimentação de outro veículo constitui 
infração: 
 

A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 

QUESTÃO 38 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar 
veículo em desacordo com as condições regulamentadas 
especificamente pela sinalização (placa - Estacionamento 
Regulamentado) constitui infração: 
 

A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 

QUESTÃO 39 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar 
veículo nos viadutos, pontes e túneis constitui infração: 
 

A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 

QUESTÃO 40 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar 
veículo na contramão de direção constitui infração: 
 

A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 

QUESTÃO 41 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, transitar em 
locais e horários não permitidos pela regulamentação 
estabelecida pela autoridade competente constitui infração: 
 

A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 

QUESTÃO 42 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, seguir veículo 
em serviço de urgência, estando este com prioridade de 
passagem devidamente identificada por dispositivos 
regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha 
intermitentes, constitui infração: 
 
A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 

QUESTÃO 43 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, transitar ao lado 
de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito, 
constitui infração: 
 
A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 

QUESTÃO 44 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, transitar com o 
veículo em calçadas constitui infração: 
 
A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 

QUESTÃO 45 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, transitar em 
marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras 
e de forma a não causar riscos à segurança, constitui infração: 
 
A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 

QUESTÃO 46 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, desobedecer às 
ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de 
seus agentes constitui infração: 
 
A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
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QUESTÃO 47 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, deixar de 
deslocar, com antecedência, o veículo para a faixa mais à 
esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, 
quando for manobrar para um desses lados, constitui infração: 
 
A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 

QUESTÃO 48 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, ultrapassar pela 
direita veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para 
embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver 
refúgio de segurança para o pedestre, constitui infração: 
 
A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 

QUESTÃO 49 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, deixar de dar 
passagem pela esquerda, quando solicitado, constitui infração: 
 
A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 

QUESTÃO 50 

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, deixar de 
guardar a distância lateral de um metro e cinquenta centímetros 
ao passar ou ultrapassar bicicleta constitui infração: 
 
A) Leve; 
B) Média; 
C) Grave; 
D) Gravíssima; 
E) Crime de trânsito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




