
CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Façamos da interrupção um caminho novo.”

M01 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

“Sorria, você está sendo filmado”. Há tempos,
quando começamos com essa prática social de
colocar câmeras em locais públicos, esse aviso tinha
um sentido bem pertinente. A advertência, além de
prevenir os mais incautos de que eles não estavam
protegidos do olhar de julgamento do outro, fazia um
apelo que ainda tinha sentido naquela época que, por
sinal, é bem recente.

A interpelação contida no cartaz – em caráter
imperativo – buscava fisgar o amor-próprio de cada
um que o lesse para que, assim, pudesse mostrar o
melhor de si aos outros que o observassem. Afinal,
ninguém queria ser flagrado em atitude considerada
constrangedora e que pudesse provocar vergonha.

Sim: havia vergonha, recato, decoro. Lembro,
por exemplo, que no livro “Na sala com Danuza” –
publicado no início dos anos 90 – um trecho dizia que
determinado ato não deveria ser praticado nem
mesmo na solidão de um banheiro escuro.

Bem, os tempos mudaram. As placas com o
citado aviso se multiplicaram e as câmeras também,
como um sinal visível de que vivemos numa
sociedade do controle. Entretanto, elas registram
também o descontrole das pessoas e a
desorganização do espaço social compartilhado.

(...)
Além disso, o julgamento do outro não mais

nos incomoda nem importa. Não nos envergonhamos
mais de nossos descuidos, nada mais parece nos
constranger. O aviso “Sorria, você está sendo
filmado” ganhou, portanto, um tom irônico.

Adolescentes são tentados a fazer caretas
obscenas quando sabem que alguém os observa. À
frente de uma câmera, então, eles se superam e
perdem qualquer pudor. É uma maneira de dizer “Eu
sou assim, o que você tem com isso?”. É um modo de
enfrentar com insolência o mundo adulto (...).

Pois parece que é dessa maneira que os
adultos têm se comportado publicamente. Não nos
importamos mais – aliás, parece que nos orgulhamos
disso – de expor nossas piores qualidades e
características aos outros.

O roxo, uma cor que já foi associada à
vergonha, na expressão “roxo de vergonha”, passou
recentemente para nossa história como cor que
simboliza o orgulho que temos de nossas atitudes
irrefletidas e muitas vezes violentas – quando um
presidente exclamou em um discurso que “tinha
aquilo roxo”. Uma publicidade veiculada pela TV, ao
mostrar tudo o que se pode fazer com o dedo
indicador, mostra uma criança com o dedo no nariz
enquanto o narrador diz “limpar o salão”.

Não há mais vergonha

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

É isso: parece que já não queremos mais
mostrar o que temos de melhor aos outros e sim o que
temos de pior. Isso mostra um grande desprezo pelos
outros, não? Basta assistir a algumas cenas do
programa “BBB” para fazer essa constatação. Mas
não nos iludamos: isso não ocorre apenas nesse
programa, mas no cotidiano de nossa vida pública.

Será que concluímos que o que nos une e o
que nos equipara na convivência pública são nossas
mazelas?
( S A Y Ã O , R o s e l y . D i s p o n í v e l e m h t t p : / /
blogdaroselysayao.blog.uol.com.br – acesso em 7/1/ 2012)

Assinale a opção que apresenta os sinônimos das
palavras destacadas em: “... esse aviso tinha um
sentido bem PERTINENTE. A ADVERTÊNCIA, além
de prevenir os mais INCAUTOS...”

A) interessante – leitura – ignorantes
B) prévio – intenção – apressados
C) estimulante – sentido – desavergonhados
D) propositado – frase – afoitos
E) válido – aviso – ingênuos

Questão 01

Por que o aviso de que havia câmeras no local fazia
um apelo QUE AINDA TINHA SENTIDO NAQUELA
ÉPOCA?

A) As pessoas não tinham vergonha de mostrar sua
intimidade.

B) Antigamente as pessoas eram menos pudicas.
C) A educação moderna não deixa os jovens

constrangidos.
D) As pessoas, antigamente, se preocupavam em

não se expor.
E) Antigamente não havia câmeras em lugares

públicos.

Questão 02

Passando o verbo destacado em: “SORRIA, você
está sendo filmado.” para a segunda pessoa do
singular, encontramos a forma:

A) sorris.
B) sorriam.
C) sorri.
D) sorríeis.
E) sorrias.

Questão 03
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Em: “ENTRETANTO, elas registram também o
descontrole das pessoas e a desorganização do
espaço social compartilhado.” (parágrafo 4), a
conjunção destacada pode ser substituída, sem
alteração de sentido, por:

A) Contanto
B) Todavia
C) Portanto
D) Porque
E) Por conseguinte

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 04

Com relação a “uma criança com o dedo no nariz”, a
expressão “limpar o salão” caracteriza-se como:

A) eufemismo.
B) prosopopeia.
C) metonímia.
D) catacrese.
E) hipérbole.

Questão 05

Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

___ passeata barulhenta pretendia mostrar ___
pessoas que elas não deviam se mostrar ___ favor do
plebiscito.

A) Há – às – a
B) Há – as – à
C) À – às – a
D) A– às – a
E) A– às – à

Questão 07

Marque a alternativa em que a classe gramatical das
palavras destacadas no fragmento abaixo foi correta
e respectivamente indicada.

“Há tempos, quando começamos com essa PRÁTICA
social de colocar câmeras em locais PÚBLICOS,
esse aviso tinha um sentido BEM PERTINENTE.”

A) verbo – adjetivo – adjetivo – substantivo
B) verbo – substantivo – adjetivo – advérbio
C) substantivo – adjetivo – advérbio – adjetivo
D) adjetivo – substantivo – substantivo – advérbio
E) substantivo – adjetivo – adjetivo – adjetivo

Questão 08

Assinale a opção em que a função sintática do termo
destacado foi corretamente indicada entre
parênteses.

A) “... pudesse mostrar o melhor de si AOS
OUTROS...” (complemento nominal)

B) “... buscava fisgar o amor-próprio de cada um que
O lesse.” (objeto direto)

C) “... um sinal visível de que vivemos NUMA
SOCIEDADE DO CONTROLE.” (objeto indireto)

D) “É isso: parece que já não queremos mais mostrar
O que temos de melhor.” (predicativo)

E) “ISSO mostra um grande desprezo pelos outros,
não?” (adjunto adverbial)

Questão 09

Assinale a opção em que, segundo a norma culta da
língua, as duas frases estão corretas quanto à
regência verbal.

A) “... buscava fisgar o amor-próprio de cada um...”
... buscava a fisgar o amor-próprio de cada um...

B) “... pudesse mostrar o melhor de si aos outros que
o observassem...”
... pudesse mostrar o melhor de si aos outros que
lhe observassem...

C) “Não nos importamos mais... de expor nossas
piores qualidades...”
Não nos importamos mais... a expor nossas
piores qualidades...

D) “Basta assistir a algumas cenas do programa
‘BBB’...”
Basta assistir algumas cenas do programa
‘BBB’...

E) “Lembro, por exemplo, que no livro ‘Na sala com
Danuza’...”
Lembro, por exemplo, de que no livro ‘Na sala com
Danuza’...

Questão 06
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Em: “Lembro, por exemplo, que no livro 'Na sala com
Danuza'...”, as vírgulas foram corretamente
empregadas para:

A) separar expressão explicativa.
B) separar adjunto adverbial deslocado.
C) indicar a omissão de um verbo.
D) separar o verbo de seu complemento.
E) destacar o aposto.

Questão 10

Um grupo de turistas, em visita a Cuiabá, foi a um
restaurante próximo ao hotel em que estava
hospedado para experimentar as delícias da culinária
cuiabana. Ao todo, eram 100 turistas. Ao final do
almoço, foram interrogados sobre o prato típico que
cada um deles experimentou. O resultado foi o
representado na tabela abaixo:

PratoA: bolo de arroz.
Prato B: pacu assado.
Prato C: carne seca com banana.

turistas que experimentaram outros pratos típicos
cuiabanos.

O número de turistas, os que experimentaram
outros pratos típicos cuiabanos, corresponde a:

A) 9
B) 11
C) 17
D) 19
E) 21

N:

N

Questão 14

Uma sentença logicamente equivalente a “Se Fátima
é cuiabana, então, Cristina é carioca” é:

A) Se Fátima não é cuiabana, então, Cristina não é
carioca.

B) Fátima é cuiabana ou Cristina não é carioca.
C) Se Cristina é carioca, Fátima é cuiabana.
D) Fátima é cuiabana ou Cristina é carioca.
E) Se Cristina não é carioca, então, Fátima não é

cuiabana.

Questão 11

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

“Se Sandra é agente de trânsito, então, ela é
capacitada”, portanto:

A) Se Sandra é capacitada, então, ela é agente de
trânsito.

B) Se Sandra não é capacitada, então, ela não é
agente de trânsito.

C) Se Sandra é capacitada, então, ela não é agente
de trânsito.

D) Se Sandra não é agente de trânsito, então, ela é
capacitada.

E) Se Sandra é agente de trânsito, então, ela não é
capacitada.

Questão 12

Considere que as seguintes afirmações são
verdadeiras:

“Algum agente de trânsito é forte”.
“Todo agente de trânsito é responsável”.

Das afirmações abaixo, a verdadeira é:

A) Algum agente de trânsito responsável é forte.
B) Algum agente de trânsito forte não é responsável.
C) Algum agente de trânsito não forte não é

responsável.
D) Todo agente de trânsito responsável é forte.
E) Todo agente de trânsito forte não é responsável.

Questão 13

PRATOS TÍPICOS NÚMERO DE TURISTAS –
PRATO TÍPICO DEGUSTADO

A 50
B 50
C 50
A e B 22
A e C 24
B e C 25
A, B e C 10
Outros pratos típicos cuiabanos N

Maria não é motorista ou Rita é ritmista. Bia é
bancária ou Rita não é ritmista. Rita não é ritmista ou
Bia não é bancária. Se Bia não é bancária, então
Maria é motorista.Assim,

A) Maria não é motorista, Rita não é ritmista, Bia é
bancária.

B) Maria é motorista, Rita não é ritmista, Bia é
bancária.

C) Maria é motorista, Rita não é ritmista, Bia não é
bancária.

D) Maria não é motorista, Rita é ritmista, Bia é
bancária.

E) Maria não é motorista, Rita é ritmista, Bia não é
bancária.

Questão 15
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De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Cuiabá, os objetivos da Política de Desenvolvimento
Urbano visam a garantir plenamente as funções
sociais da cidade e o bem-estar de seus
habitantes,orientando a ação do Executivo Municipal.
Neste aspecto, o Plano Diretor constitui instrumento
básico da Política de Desenvolvimento Urbano. A
validade legal do Plano Diretor, dar-se-á após
aprovação, pelo Legislativo Municipal, de leis que
instrumentem sua implantação. É lei que integra o rol
de instrumentos que viabilizam o Plano Diretor:

A) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
B) Código de Defesa do Consumidor Municipal.
C) Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos

Naturais.
D) Plano Plurianual.
E) Código Tributário do Município.

Questão 16

O trecho em destaque: “é a garantia de permanência
no serviço público assegurada aos servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo em
virtude de concurso público, após três anos de efetivo
exercício”, refere-se ao conceito Constitucional de:

A) eficiência.
B) assiduidade.
C) avaliação de desempenho.
D) estágio probatório.
E) estabilidade.

Questão 19

O texto da Lei Orgânica do Município de Cuiabá
assim dispõe: “o transporte coletivo urbano é direito
fundamental do cidadão, cabendo ao Município
assegurar as condições de uso e qualidade do
sistema à população como também o acesso a ele.”
Nos termos da lei, é regra geral para a adjudicação
dos serviços de exploração do transporte coletivo:

A) Decreto Legislativo.
B) Licitação Pública.
C) Autorização da Câmara Municipal.
D) Concessão definitiva.
E) Autorização do Executivo.

Questão 17

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

A Lei Complementar nº 093, de 23 de junho de 2003,
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da
Administração Pública Direta, Autárquica e
Fundacional do Município de Cuiabá. Quanto à
mencionada lei, no que diz respeito ao exercício do
cargo público ou da função de confiança, é correto
afirmar que:

A) o prazo para o servidor empossado em cargo
públ ico ent rar em exerc íc io será de
15 (quinze) dias, contados da data da posse, sob
pena de exoneração.

B) a promoção interrompe o tempo de exercício.
C) os servidores públicos da administração direta e

indireta cumprirão jornada de trabalho fixada em
razão das atribuições pertinentes aos respectivos
cargos públicos, respeitada a duração máxima de
30 (trinta) horas semanais.

D) o início do exercício de função de confiança
coincidirá com a data de publicação do ato de
designação.

E) o ocupante de cargo em comissão ou função de
confiança só poderá ser convocado uma vez,
quando houver interesse daAdministração.

Questão 18
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Questão 21

Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar:

A) É vedada a realização de reunião em locais
abertos ao público.

B) A realização de reunião, ainda que pacífica, em
locais abertos ao público, depende de autorização
da autoridade competente.

C) Todos podem reunir-se pacificamente, sem
armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde que
não frustrem outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local, sendo apenas
exigido prévio aviso à autoridade competente.

D) Todos podem reunir-se pacificamente, com ou
sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização ou aviso,
desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local.

E) Todos podem reunir-se pacificamente e sem
armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização ou aviso.

Questão 22

A competência para legislar sobre trânsito e
transportes, nos termos da Constituição Federal é:

A) concorrente, da União e dos Estados.
B) concorrente, da União, dos Estados e dos

Municípios.
C) privativa dos Municípios.
D) privativa dos Estados.
E) privativa da União.

Para que as atividades desenvolvidas pela
Administração Pública não se desvirtuem de sua
finalidade principal – o interesse público, a
administração se submete às normas constitucionais
e às leis especiais. Todo esse aparato de normas tem,
como objetivo, um comportamento ético e moral por
parte de todos os agentes públicos. É exemplo de
comportamento ético do servidor público:

A) a eficiência na resposta ao cidadão/usuário do
serviço público.

B) a alteração de documentos encaminhados para
providências.

C) a utilização de informações privilegiadas, obtidas
no serviço, em benefício próprio.

D) a retirada de documentos que pertençam ao local
de trabalho, sem a devida autorização.

E) a desorganização do local onde executa suas
funções.

Questão 20

NOÇÕES DE DIREITO

Questão 23

A respeito da apresentação e do uso de documento
de identificação pessoal, segundo a Lei n° 5.553/68, é
correto afirmar que:

A) somente às pessoas jurídicas de direito público é
lícito reter documento de identificação pessoal.

B) quando, para a realização de determinado ato, for
exigida a apresentação de documento de
identificação, a pessoa que fizer a exigência fará
extrair, no prazo de até 5 (cinco) dias, os dados
que interessarem, devolvendo, em seguida, o
documento ao seu exibidor.

C) a nenhuma pessoa física ou jurídica é lícito reter
documento de identificação pessoal, salvo em se
tratando de fotocópia autenticada.

D) quando for indispensável para o acesso de
pessoa a órgãos públicos ou particulares, será o
documento de identidade retido no ato da entrada
e devolvido no momento da saída da pessoa do
mesmo órgão.

E) somente às autoridades administrativas, policiais
e judiciárias é lícito reter documentos de
identificação pessoal.
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O funcionário público que exigir, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida, pratica o crime de:

A) peculato.
B) concussão.
C) corrupção ativa.
D) corrupção passiva.
E) prevaricação.

Questão 25

No Microsoft Office Excel 2003, o recurso que permite
alterar a formatação da célula “FUNCAB” da imagem
1 para da imagem 2 é:

A) Congelar Painéis.
B) Quebrar texto automaticamente.
C) Mesclar e Centralizar.
D) Criar Título.
E) Centralizar.

Imagem 1:

Imagem 2:

Questão 26

INFORMÁTICA BÁSICAQuestão 24

A respeito do direito de representação e do processo
de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos
casos de “abuso de autoridade” (Lei n° 4.898/65),
assinale a alternativa correta.

A) O processo administrativo poderá ser sobrestado
para o fim de aguardar a decisão da ação penal ou
civil.

B) Quando o abuso for cometido por agente de
autoridade policial, civil ou militar, de qualquer
categoria, será cominada a pena autônoma ou
acessória, de não poder o acusado exercer
funções de natureza policial ou militar no
município da culpa, pelo prazo de dez anos.

C) Considera-se autoridade, para os efeitos desta lei,
quem exerce cargo, emprego ou função pública,
de natureza civil, ou militar, salvo se
transitoriamente ou sem remuneração.

D) Recebida a representação em que for solicitada a
aplicação de sanção administrativa, a autoridade
civil ou militar competente determinará a
instauração de inquérito para apurar o fato.

E) As penas de multa, detenção e perda do cargo
não poderão ser aplicadas cumulativamente.

Na barra de tarefas do Windows XP, a seção
localizada na extremidade direita cuja principal
característica é exibir um conjunto de ícones de
status de programas e configurações do computador,
como conexão local e calendário, denomina-se:

A) Botão Iniciar.
B) Gerenciador de Tarefas.
C) Seção intermediária.
D) Área de Notificação.
E) Barra de ferramentas de início rápido.

Questão 27
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No Microsoft Office Word 2003, o ícone        permite:

A) adicionar números de linha à margem lateral de
cada linha do documento.

B) aplicar a cor de realce no texto selecionado.
C) salvar um documento.
D) alterar a fonte do texto selecionado.
E) aplicar negrito ao texto selecionado.

........

Questão 28

Suponha que você queira eliminar alguns arquivos do
seu computador para aumentar o espaço disponível
em seu disco rígido. O arquivo que ao ser eliminado
irá liberar maior espaço é:

A) Modelo de Carta.doc
B) Som da lua.mp3
C) W3Demo.zip
D) Dicas.txt
E) Etiquetas.doc

Questão 29

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Compete à JARI:

A) proceder à supervisão, à coordenação, à
correição dos órgãos delegados, ao controle e à
fiscalização da execução da Política Nacional de
Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito.

B) solicitar aos órgãos e entidades executivos de
trânsito e executivos rodoviários informações
complementares relativas aos recursos,
objetivando uma melhor análise da situação
recorrida.

C) apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de
improbidade contra a fé pública, contra o
patrimônio, ou contra a administração pública ou
privada, referentes à segurança do trânsito.

D) responder a consultas relacionadas com a
aplicação da legislação e com os procedimentos
normativos de trânsito.

E) estimular e orientar a execução de campanhas
educativas de trânsito.

Questão 31

Segundo o Artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), o trânsito de veículos nas vias terrestres
abertas à circulação obedecerá a algumas normas.
Sobre essas normas, é correto afirmar:

A) A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via,
admitindo-se as exceções devidamente
sinalizadas.

B) O condutor deverá guardar distância de
segurança lateral e traseira entre o seu e os
demais veículos, bem como em relação ao bordo
da pista, considerando-se, no momento, a
velocidade e as condições do local, da circulação,
do veículo e as condições climáticas.

C) Quando veículos, transitando por fluxos que se
cruzem, se aproximarem de local não sinalizado,
a preferência de passagem, no caso de apenas
um fluxo ser proveniente de rodovia, será daquele
que estiver entrando na rotatória.

D) Quando uma pista de rolamento comportar várias
faixas de circulação no mesmo sentido,
destinam-se as da esquerda ao deslocamento
dos veículos mais lentos e de maior porte, caso
não houver faixa especial a eles reservada, e as
da direita, à ultrapassagem e ao deslocamento
dos veículos de maior velocidade.

E) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e
nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se
adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais
de estacionamento.

Questão 32

Modelo de Carta.doc 145 Kb
Som da lua.mp3 12 Gb
W3Demo.zip 100 Mb
Dicas.txt 1 Kb
Etiquetas.doc 126 bytes

Sobre a criação e o envio de mensagens utilizando os
principais aplicativos de correio eletrônico existentes
no mercado, é INCORRETO afirmar que:

A) nos campos Cc e Cco somente podem ser
informados endereços eletrônicos que façam
parte do catálogo de contatos.

B) um ou mais arquivos podem ser anexados à
mensagem.

C) é possível inserir no corpo da
mensagem.

D) a mensagem pode ser salva e armazenada na
pasta Rascunho antes de ser enviada.

E) a mensagem pode ser enviada em formato
Rich Text ou HTML.

hyperlinks

Questão 30
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A forma padrão da sinalização de advertência é a
quadrada, e as cores, amarela e preta. Constituem
EXCEÇÃO quanto à forma e a cor, respectivamente,
os seguintes sinais de advertência:

A) Pista Irregular / DecliveAcentuado.
B) Sentido Único / Semáforo à Frente.
C) Obras / Cruz de SantoAndré.
D) Interseção em “T” / Bifurcação em “Y”.
E) Pista Irregular /AcliveAcentuado.

Questão 36

A Resolução do CONTRAN n° 383 em vigor desde 7
de junho de 2011, alterou dispositivo da
Resolução n° 227/2007, referente a sistema de
iluminação e sinalização de veículos. Em
automóveis, camionetas, utilitários, caminhonetes,
caminhões, caminhão-trator, ônibus, micro-ônibus,
reboques e semirreboques novos saídos de fábrica,
nacionais e importados, a instalação e o
f u n c i o n a m e n t o s i m u l t â n e o d e f a r ó i s ,
independentemente de suas finalidades, ficam
limitados a, no máximo:

A) 2 faróis.
B) 4 faróis.
C) 6 faróis.
D) 8 faróis.
E) 10 faróis.

Questão 34

Segundo o Artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro,
para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará
precauções de segurança, levando em conta,
principalmente, a visibilidade, a distância e a
velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas
ou passagens a ele destinadas sempre que essas
existirem e que estiverem a uma distância dele, em
metros, correspondente a:

A) 10 m.
B) 20 m.
C) 30 m.
D) 40 m.
E) 50 m.

Questão 33

Segundo oArtigo 77 do Código de Trânsito Brasileiro,
no âmbito da educação para o trânsito, a
competência para estabelecer campanha nacional
esclarecendo condutas a serem seguidas nos
primeiros socorros, em caso de acidente de trânsito,
é atribuída ao:

A) CONTRAN.
B) DETRAN.
C) Ministério dos Transportes.
D) Ministério da Saúde.
E) Ministério da Educação.

Questão 35

Sobre a identificação do veículo, leia as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa correta.

I. As placas com as cores verde e amarela da
Bandeira Nacional serão usadas pelos veículos
de representação pessoal dos Presidentes das
Assembleias Legislativas.

II. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou
arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a
executar trabalhos agrícolas e de construção ou
de pavimentação são sujeitos, desde que lhes
seja facultado transitar nas vias, ao registro e
licenciamento da repartição competente, devendo
receber numeração especial.

III. Os veículos de duas ou três rodas são
dispensados da placa dianteira.

A) Somente a I está correta.
B) Somente I e II estão corretas.
C) Somente II e III estão corretas.
D) Somente I e III estão corretas.
E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

Questão 37

A Lei Municipal nº 4.828, de 18 de janeiro de 2006,
dispõe sobre o serviço de moto-táxi no município de
Cuiabá, disciplinando a exploração dos serviços de
transporte de passageiros em motocicletas, categoria
aluguel. Segundo essa lei, para cada 01 (uma)
motocicleta do município deve corresponder, em
número de habitantes, o equivalente a:

A) 500 pessoas.
B) 600 pessoas.
C) 700 pessoas.
D) 800 pessoas.
E) 900 pessoas.

Questão 38
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O veículo da foto abaixo é um motor-casa. Segundo o
Artigo 143 do Código de Trânsito Brasileiro, os
condutores autorizados a conduzir este veículo
automotor (cujo peso não exceda a seis mil
quilogramas, ou cuja lotação não exceda a oito
lugares, excluído o do motorista) são os habilitados
na categoria:

A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

Questão 41

Qual das alternat ivas abaixo apresenta,
corretamente, uma exigência relacionada com o
condutor ou com o veículo destinado a condução de
escolares?

A) Inspeção anual para ver i f icação dos
equipamentos obrigatórios e de segurança.

B) Condutor com idade superior a dezoito anos.
C) Ser habilitado na categoria C.
D) Não ter cometido nenhuma infração grave ou

gravíssima, ou ser reincidente em infrações
médias durante os seis últimos meses.

E) Veículo com lanternas de luz branca, fosca ou
amarela dispostas nas extremidades da parte
superior dianteira e lanternas de luz vermelha
dispostas na extremidade superior da parte
traseira.

Questão 40

Leia as afirmativas abaixo:

I. É atividade privativa dos profissionais taxistas a
utilização de veículo automotor, próprio ou de
terceiros, para o transporte público individual
remunerado de passageiros, cuja capacidade
será de, no máximo, 5 passageiros.

II. A atividade profissional de taxista é privativa de
profissional que tenha habilitação para conduzir
veículo automotor, categoria B.

III. Em municípios com mais de 250 mil habitantes, o
uso de taxímetro, anualmente auferido pelo órgão
metrológico competente, é obrigatório.

Segundo a Lei Federal n° 12.468, de 26 de agosto de
2011, que regulamenta a profissão de taxista e dá
outras providências, está(ão) correta(s):

A) Somente a afirmativa III.
B) Somente as afirmativas I e II.
C) Somente as afirmativas II e III.
D) Somente as afirmativas I e III.
E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

Questão 39

Analise a situação:

Quatro veículos trafegam por uma rodovia em um
trecho não sinalizado. O veículo é um ônibus e está
a 80 km/h; o veículo é uma motocicleta e está a
100 km/h; o veículo , um micro-ônibus, está a
60 km/h e o veículo é um automóvel e desenvolve
uma velocidade de 40 km/h. Em qual desses veículos
o condutor infringiu as normas do Código de Trânsito
Brasileiro?

A) VeículoA.
B) Veículo B.
C) Veículo C.
D) Veículo D.
E) Em nenhum dos veículos.

A
B
C

D

Questão 42
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É um obstáculo físico, colocado na pista de
rolamento, destinado à ordenação dos fluxos de
trânsito em uma interseção. Esta é a definição de:

A) lombada.
B) ilha.
C) catadióptrico.
D) dispositivo de segurança.
E) tara.

Questão 45

“Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a
seus agentes, mediante recibo, os documentos de
habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e
outros exigidos por lei, para averiguação de sua
autenticidade.”, é uma infração cuja penalidade se
equipara a:

A) Portar no veículo placas de identificação em
desacordo com as especificações e modelos
estabelecidos pelo CONTRAN.

B) Deixar de manter ligado, nas situações de
atendimento de emergência, o sistema de
iluminação vermelha intermitente dos veículos de
polícia, de socorro de incêndio e salvamento, de
fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda
que parados.

C) Usar buzina entre as vinte e duas e as seis horas.
D) Usar indevidamente no veículo aparelho de

alarme ou que produza sons e ruído que
perturbem o sossego público, em desacordo com
as normas fixadas pelo CONTRAN.

E) Transitar com o veículo danificando a via, suas
instalações e equipamentos ou qualquer objeto
que possa acarretar risco de acidente.

Questão 43

Qual das infrações abaixo tem, como medida
administrativa, a retenção do veículo para
regularização?

A) Transitar com o farol desregulado ou com o facho
de luz alta de forma a perturbar a visão de outro
condutor.

B) Conduzir o veículo com o lacre, a inscrição do
chassi, o selo, a placa, ou qualquer outro
elemento de identificação do veículo violado ou
falsificado.

C) Transitar com excesso de peso, admitido
percentual de tolerância quando aferido por
equipamento, na forma a ser estabelecida pelo
CONTRAN.

D) Transitar em desacordo com a autorização
especial, expedida pela autoridade competente
para transitar com dimensões excedentes, ou
quando a mesma estiver vencida.

E) Falsificar ou adulterar documento de habilitação e
de identificação do veículo.

Questão 44

Segundo a Resolução do CONTRAN n° 396, de 13 de
dezembro de 2011, o medidor de velocidade dotado
de dispositivo registrador de imagem deve permitir a
identificação do veículo e, registrar, EXCETO:

A) placa do veículo.
B) velocidade medida do veículo em km/h.
C) data e hora da infração.
D) contagem volumétrica de tráfego.
E) local da infração identificado de forma descritiva

ou codificado.

Questão 46

Segundo a Lei nº 4.141/2001, que dispõe sobre a
instituição do passe livre estudantil no município de
Cuiabá, é correto afirmar:

A) São requisitos obrigatórios e indispensáveis para
fazer jus ao “Passe Livre Estudantil” estar
matriculado em estabelecimento de ensino,
localizado há mais de mil metros da residência do
beneficiário.

B) Apresentar Atestado de Frequência Escolar,
bimestralmente, assinado pelo Diretor do
Estabelecimento de Ensino.

C) O benefício abrange somente transporte
convencional (ônibus), sendo restrito às linhas do
t ra je to res idênc ia /es tabe lec imento de
ensino/residência, identificados no cartão do
beneficiário.

D) Para fins de concessão do benefício, serão
considerados apenas os dias de aula do
beneficiário, conforme calendário escolar
declarado pelo Estabelecimento de Ensino.

E) Para a primeira concessão do benefício, e para as
que se sucederem, apresentar unicamente
atestado de matrícula escolar, emitido a cada ano
letivo e assinado pelo diretor do Estabelecimento
de Ensino em modelo padrão, devidamente
aprovado pela Secretaria Municipal de Trânsito e
Transportes Urbano – SMTU.

Questão 47
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Qual das infrações abaixo é gravíssima?

A) Executar operação de conversão à direita ou à
esquerda em locais proibidos pela sinalização.

B) Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de
parada obrigatória.

C) Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou
sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar
de adentrar às áreas destinadas à pesagem de
veículos ou evadir-se para não efetuar o
pagamento do pedágio.

D) Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva
marcha for interceptada por agrupamento de
veículos, como cortejos, formações militares e
outros.

E) Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de
sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou
qualquer outro obstáculo, com exceção dos
veículos não motorizados.

Questão 48

Segundo a Lei nº 2.841, de 12 de março de 1991, qual
o número máximo de passes escolares que ficam
autorizados, a critério dos estudantes de Cuiabá, ao
mês?

A) 100
B) 120
C) 140
D) 160
E) 180

Questão 49

Segundo o Artigo 181 do Código de Trânsito
Brasileiro, quando um condutor estaciona o veículo
na esquina e a menos de cinco metros do bordo do
alinhamento da via transversal, perde a mesma
pontuação que o condutor que estaciona:

A) junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de
água ou tampas de poços de visita de galerias
subterrâneas, desde que devidamente
identificados.

B) afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de
um metro.

C) na pista de rolamento das estradas, das rodovias,
das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de
acostamento.

D) afastado da guia da calçada (meio-fio) de
cinquenta centímetros a um metro.

E) nos acostamentos, salvo motivo de força maior.

Questão 50




