
 

CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
 

PROVA OBJETIVA: 01 de julho de 2012 
 

NÍVEL MÉDIO 
 

Cargo: AGENTE DE TRANSPORTE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de 
inscrição e cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO RESPOSTA, destinado à marcação 
das respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 60 (sessenta) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 
de Matemática, 10 de Noções de Informática, 10 de Legislação e 20 de Conhecimentos Específicos. Caso exista 
alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para 
rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14h:30min e término às 18h:30min 
(horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 60. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao 
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado.  
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Castanhal, o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2012-PMC.  

 
 

Boa prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
COM BASE NA LEITURA DO TEXTO “EU SEI, MAS NÃO DEVIA”,  

ASSINALE A ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 A 09. 
 

Eu sei, mas não devia 
                                                                                                                                                                  Marina Colasanti 
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Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. 
A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista 

que não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para 
fora. E, porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, 
porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida 
que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. 

A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A 
tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode 
perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do 
trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e 
dormir pesado sem ter vivido o dia. 

A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, 
aceita os mortos e que haja números para os mortos. E, aceitando os números, aceita não 
acreditar nas negociações de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler 
todo dia da guerra, dos números, da longa duração. [...] 

A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a 
lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer 
fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará 
mais. E a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas 
filas em que se cobra. 

A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver 
anúncios. A ligar a televisão e assistir a comerciais. A ir ao cinema e engolir publicidade. A 
ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. 

A gente se acostuma à poluição. Às salas fechadas de ar condicionado e cheiro 
de cigarro. À luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. 
Às bactérias da água potável. À contaminação da água do mar. À lenta morte dos rios. Se 
acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos 
cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. 

A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer. Em doses pequenas, 
tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta 
acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. 
Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o 
trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de 
semana não há muito o que fazer a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque 
tem sempre sono atrasado.  

A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se 
acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para 
poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que, 
gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. 

                                                                                                   Disponível em: <http://www.releituras.com/mcolasanti_eusei.asp>. 
                                                                                                                                                                                     Acesso em: 7 maio 2012. 
 
 
 

01 O texto “Eu sei, mas não devia” é um(a) 
(A) conto. 
(B) novela. 
(C) crônica.  
(D) editorial. 
 
02 Ao longo do texto, Marina Colasanti focaliza 
(A) a poluição das grandes cidades. 
(B) o estresse oriundo da rotina de trabalho. 
(C) os problemas de moradia dos grandes centros urbanos. 
(D) a aceitação de tudo o que é ruim na rotina da vida urbana. 
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03 Nas palavras de Marina Colasanti, há um tom de 
(A) satisfação. 
(B) consolação. 
(C) indignação. 
(D) lamentação. 
 
04 Outro título conveniente para o texto de Marina Colasanti seria 
(A) Protesto. 
(B) Obstinação. 
(C) Resignação. 
(D) Formalidade. 
 
05 A autora não menciona uma explicação para o problema em pauta no seguinte fragmento de texto: 
(A) “A gente se acostuma para poupar a vida” (linha 38). 
(B) “A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer” (linha 29). 
(C) “A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra” (linha 12). 
(D) “A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele” (linha 36). 
 
06 Há alusão ao consumismo imposto pela mídia no parágrafo: 
(A) “A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios. A ligar a 

televisão e assistir a comerciais. A ir ao cinema e engolir publicidade. A ser instigado, conduzido, 
desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos” (linhas 21-23). 

(B) “A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os mortos 
e que haja números para os mortos. E, aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações 
de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da 
longa duração” (linhas 12-15). 

(C) “A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café 
correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. 
A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no 
ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia” (linhas 7-11). 

(D) “A gente se acostuma à poluição. Às salas fechadas de ar condicionado e cheiro de cigarro. À luz 
artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. Às bactérias da água 
potável. À contaminação da água do mar. À lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir 
passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a 
não ter sequer uma planta” (linhas 24-28). 

 
07 A reformulação do fragmento do texto que não mantém o sentido original é: 
(A) “e a só ter a visão das janelas em volta” (linhas 2-3). 
(B) “jogado na efêmera catarata de produtos” (linha 23). 
(C) “a tomar o café às pressas porque está atrasado” (linha 8). 
(D) “A comer sanduíche porque é difícil ter tempo de almoçar” (linha 9). 
 
08 O enunciado “A gente se acostuma” repete-se no início de cada parágrafo. Essa repetição 
voluntária, com o propósito de enfatizar uma ideia, é um(a) 
(A) anáfora. 
(B) cacofonia. 
(C) aliteração. 
(D) anagrama. 
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09 Julgue os itens abaixo: 
I.   O sujeito do verbo “se perder” (linha 39) é “vida”. 
II.  O uso do “que” é expletivo em “e o de que necessita” (linha 16). 
III. O “se” (linha 33), em suas duas ocorrências, expressa condição. 
IV. A substituição do advérbio “sequer” (linha 28) por “ao menos” não altera o sentido nem a correção 

gramatical do período.  
 
Está correto o que se afirma em 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) I e IV. 
(D) II, III e IV. 
 
10 “Comunicação entre autoridades da mesma categoria, ou de autoridades a particulares, ou de 
inferiores a superiores hierárquicos, caracterizada por obedecer a certa fórmula epistolar, usada para 
tratar assuntos oficiais.” 
 
O texto acima definido corresponde a um(a) 
(A) ofício. 
(B) certidão. 
(C) procuração. 
(D) requerimento. 
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MATEMÁTICA 

 
11 Duas seções de uma Secretaria Municipal possuem 40 Servidores. No mês de julho, dois terços dos 
componentes de uma delas e 50% dos da outra seção entrarão de férias, ficando as seções, nesse 
mês, com igual quantidade de servidores. Com quantos componentes ficou cada seção no mês de 
julho? 
(A) 8. 
(B) 10. 
(C) 16. 
(D) 24. 
 
12 Uma premiação de R$ 300,00 seria concedida a cada um dos Servidores de uma Seção, desde que 
não tivessem faltas durante o ano. No final do ano, como 10 Servidores tiveram faltas, a quantia total foi 
dividida entre os não faltosos, cabendo R$ 500,00 a cada um. Qual o valor total rateado?  
(A) R$ 9.000,00. 
(B) R$ 8.500,00. 
(C) R$ 8.000,00. 
(D) R$ 7.500,00. 
 
13 No Campeonato Paraense de Futebol de 2012, dois clubes somaram 58 pontos e um deles teve 6 
pontos a mais do que o outro. Quantos pontos somou o clube de menor pontuação? 
(A) 26. 
(B) 28. 
(C) 30.  
(D) 32. 
 
14 Quatro servidores cadastraram 200 fichas em 4 horas. O que ocorreria com esse tempo se apenas 
dois desses servidores cadastrassem 400 fichas? 
(A) Diminuiria em uma hora. 
(B) Diminuiria em meia hora.  
(C) Aumentaria em dez horas. 
(D) Aumentaria em doze horas. 
 
15 Um imóvel foi vendido por R$ 294.000,00, neles incluídos a gratificação de 5% do corretor. Qual o 
valor líquido recebido pelo ex-proprietário? 
(A) R$ 276.000,00. 
(B) R$ 278.000,00. 
(C) R$ 280.000,00. 
(D) R$ 282.000,00. 
 
16 Uma sala de aula seria construída na forma retangular, quando foi solicitado ao seu projetista que 
aumentasse em 10% o seu comprimento e diminuísse em 10% a sua largura. O que aconteceria com a 
sua área? 
(A) aumentaria 5%. 
(B) diminuiria 1%. 
(C) diminuiria 10%. 
(D) não aumentaria nem diminuiria. 
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17 Com as modificações na metodologia do cálculo dos rendimentos da caderneta de poupança, os 
percentuais passaram a ser diferentes para depósitos realizados antes ou depois dessas modificações. 
Supondo que, em certo mês, uma pessoa possua quantias iguais, uma delas aplicada antes das 
modificações, que renderá 0,8%, e outra aplicada depois, com rendimento de 0,7%, qual o percentual 
de rendimento obtido por essa pessoa no global de suas aplicações? 
(A) 1,5%. 
(B) 0,8%. 
(C) 0,7%. 
(D) 0,75%. 
 
18 Uma Prefeitura Municipal pretende construir uma praça e seus técnicos estão decidindo a forma que 
terá: se de um triângulo equilátero ou se de um retângulo. Os perímetros seriam iguais, com o maior 
dos lados do possível retângulo medindo o mesmo comprimento do lado do possível triângulo. Nessas 
condições, pode-se afirmar que os menores lados do possível retângulo mediriam 
(A) igual ao lado do triângulo. 
(B) a terça parte do maior dos seus lados. 
(C) a metade do maior dos seus lados. 
(D) a quarta parte do maior dos seus lados. 
 
19 Um servidor que trabalha na Secretaria de Saúde há 20 anos tem dois amigos que trabalham nas 
Secretarias de Educação e de Infraestrutura. O que trabalha na Secretaria de Educação tem mais 
tempo de serviço do que o da Secretaria de Saúde, e menos tempo que o da Secretaria de 
Infraestrutura. Podemos afirmar que o que tem 
(A) menos tempo de serviço trabalha na Secretaria de Saúde. 
(B) mais tempo de serviço trabalha na Secretaria de Saúde. 
(C) menos tempo de serviço trabalha na Secretaria de Infraestrutura. 
(D) mais tempo de serviço trabalha na Secretaria de Educação. 
 
20 Um plantão de um Servidor Público ocorre de 72 em 72 dias e a última vez que ele esteve de 
plantão foi em um sábado. Que dia da semana será o seu próximo plantão? 
(A) domingo. 
(B) segunda-feira. 
(C) terça-feira. 
(D) quarta-feira. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
21 Dentre as teclas especiais de um teclado, a tecla <Alt Gr> é a terceira alternativa de um teclado 
padrão 
(A)  PS2. 
(B)  DK-K04. 
(C)  ABNT2. 
(D)  BM981. 
  
22 O recurso __________ apresenta todas as ferramentas que são essenciais ao funcionamento do 
sistema operacional Microsoft Windows 7. 
- O termo que preenche a lacuna acima é o  
(A)  SQL Server.  
(B)  Power Point. 
(C)  Access. 
(D)  Painel de Controle. 
 
23 Para selecionar células à direita, a partir do cursor, numa planilha que está sendo editada no 
Microsoft Office Excel 2007, é necessário pressionar as teclas  
(A)  Alt + <seta direita> 
(B)  Esc + <seta direita> 
(C)  Shift + <seta direita> 
(D)  Ctrl + <seta direita> 
 
24 O usuário resolve copiar todos os arquivos de uma determinada pasta para outra no Windows 
Explorer 6. Para essa ação, é necessário 
1. selecionar todos os arquivos da pasta de origem, pressionando as teclas __________;  
2. pressionar as teclas __________ para copiar os arquivos; 
3. abrir a pasta de destino e pressionar as teclas __________ para colar os arquivos. 
 
- Marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 
(A)  Ctrl + B ; Ctrl + C ; Ctrl + V.  
(B)  Ctrl + A ; Ctrl + C ; Ctrl + V. 
(C)  Ctrl + N ; Ctrl + X ; Ctrl + C. 
(D)  Ctrl + V ; Ctrl + C ; Ctrl + K. 
 
25 O formato de arquivo utilizado pelo Microsoft Office Word 2007 para gerar modelos de documentos, 
permitindo que, a partir dele, sejam criados arquivos no formato DOCX é o 
(A)  DOTX. 
(B)  DODX. 
(C)  DOWX. 
(D)  MICX. 
 
26 Ao abrir a janela “Opções da Internet”, presente no Internet Explorer 6, o usuário define qual a 
página inicial que será carregada no navegador toda vez que  o mesmo for acionado. Esta opção 
pertence à Guia denominada 
(A)  Programas. 
(B)  Conteúdo 
(C)  Conexões. 
(D)  Geral. 
 
27 No Menu iniciar do Windows Vista, é possível acessar diversas opções pré-estabelecidas na sua 
instalação padrão, exceto: 
(A)  Documentos. 
(B)  Jogos. 
(C)  Computador. 
(D)  Banco de Dados. 
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28 Um internauta precisa informar o endereço de um site no navegador Internet Explorer 6. A 
alternativa abaixo que exibe a sintaxe correta do endereço do site é:  
(A)  http://www.meusite.com.br 
(B)  http:www.meusite.com.br 
(C)  http///www.meusite.com.br 
(D)  http://\www.meusite.com.br 
 
29  O texto colorido e sublinhado ou elemento gráfico presente num site no qual o internauta clica para 
visualizar outras páginas pertencentes ao mesmo site é o 
(A)  Superlink.  
(B)  Archie. 
(C)  Hyperlink. 
(D)  Shareware.  
 
30 O sinal de __________ ao lado de cada pasta no Windows Explorer 6 indica que a mesma está 
aberta e que está sendo exibido o seu conteúdo, ou seja, subpastas e/ou arquivos. 
- O sinal que preenche a lacuna acima é o 
(A)  “ * “ 
(B)  “ - “  
(C)  “ $ “ 
(D)  “ % “ 
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LEGISLAÇÃO 

 
31  Os cargos de provimento em Comissão são aqueles providos em confiança, de caráter 
(A) indemissível. 
(B) temporário e indemissível. 
(C) temporário, demissível somente depois do estágio probatório. 
(D) temporário e demissível a qualquer tempo. 
 
32  Categoria Funcional é o conjunto de atividades profissionais divididas em classes, identificáveis 
pela mesma natureza de trabalho, dispostas segundo uma hierarquia  
(A) de cargos. 
(B) temporal. 
(C) salarial. 
(D) funcional. 
 
33  Sobre a nomeação de servidores, é correto afirmar que 
(A) mesmo ocorrendo vaga, nos cargos de provimento efetivo, não será permitida a utilização de 

concurso interno para o preenchimento das mesmas. 
(B) as vagas por cargo, com definição prévia, podem ser superiores às definidas em edital de concurso, 

em qualquer circunstância. 
(C) as vagas por cargo, com definição prévia, podem ser superiores às definidas em edital de concurso, 

mediante autorização do poder legislativo. 
(D) quando ocorrer sobra de vagas nos cargos de provimento efetivo, será permitida a utilização de 

concurso interno para o seu preenchimento, pelo princípio da economia da administração pública. 
 
34  Posse, no Serviço Público, é a denominação que se dá ao(à)  
(A) ato de investidura em cargo público com função gratificada. 
(B) reintegração em cargo público. 
(C) ato de investidura em cargo público após o estágio probatório. 
(D) ato de investidura em cargo público ou em função gratificada. 
 
35  Constitui critério para inscrição em concurso público: 
(A) ter idade mínima de 21 anos. 
(B) ser de nacionalidade brasileira. 
(C) ter idade máxima de 65 anos completos. 
(D) ser brasileiro ou estrangeiro. 
 
36  No Serviço Público, Demissão é 
(A) o que ocorre em relação aos admitidos por contrato temporário. 
(B) a desinvestidura do cargo público a pedido do interessado. 
(C) a desinvestidura do cargo público de ofício. 
(D) a punição por falta grave. 
 
37  O prazo de validade de um concurso público é de  
(A) dois (2) anos, contados da data de sua homologação, renováveis por igual período, se necessário. 
(B) quatro (4) anos, contados da data de sua homologação, renováveis por igual período, se 

necessário. 
(C) dois (2) anos, contados da data da realização da prova do concurso público, renováveis por igual 

período, se necessário. 
(D) um (1) ano, contado da data de sua homologação, renovável por igual período, se necessário. 
 
38  O servidor nomeado para cargo efetivo cumprirá estágio probatório de 
(A) seis (6) meses. 
(B) cinco (5) anos. 
(C) dois (2) anos. 
(D) três (3) anos. 
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39  A sigla DAS significa  
(A) Direção e Assessoramento Supletivo. 
(B) Direção e Assessoramento Superior. 
(C) Direção e Assessoramento de Servidores. 
(D) Direção e Assessoramento Setorial. 
 
40  De acordo com o Regime Jurídico Único dos servidores municipais de Castanhal, Servidor Público 
é todo e qualquer brasileiro 
(A) ou estrangeiro investido em Cargo Público através de habilitação em Concurso Público de Provas. 
(B) investido em Cargo Público através de habilitação em Concurso Público de Títulos e portador de 

função gratificada. 
(C) investido em Cargo Público através de habilitação em Concurso Público de Provas e de Provas e 

Títulos. 
(D) investido em Cargo Público através de habilitação em Concurso Público de Provas e de Provas e 

Títulos, ou indicado para ocupar cargo de confiança. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
41 A respeito dos sinais sonoros de apito, dois silvos breves significam 
(A) trânsito impedido em todas as direções.  
(B) motoristas a postos. 
(C) acenda a lanterna. 
(D) pare. 
 
42 Onde não houver local apropriado para operação de retorno, deixar de parar o veículo no 
acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda é falta 
(A) gravíssima. 
(B) grave. 
(C) média.  
(D) leve. 
 
43 As infrações punidas com multa de natureza grave e gravíssima correspondem a, respectivamente, 
(A) 180 e 220 UFIR. 
(B) 120 e 180 UFIR. 
(C) 180 e 200 UFIR. 
(D) 120 e 160 UFIR. 
 
44 O condutor que praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor terá como pena 
detenção de 
(A) dois a quatro anos. 
(B) dois a cinco anos. 
(C) seis a oito anos. 
(D) cinco a dez anos. 
 
45 Em vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 
(A) quarenta quilômetros por hora nas vias secundárias. 
(B) sessenta quilômetros por hora nas vias coletoras. 
(C) oitenta quilômetros por hora nas vias arteriais. 
(D) trinta quilômetros por hora nas vias locais. 
 
46 Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando passageiro sem o capacete de 
segurança implica numa pena de 
(A) multa, agravada em até cinco vezes, a critério da autoridade de trânsito, conforme o risco à 

segurança. 
(B) multa e suspensão do direito de dirigir. 
(C) retenção do veículo para regularização. 
(D) remoção do veículo. 
 
47 É obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, EXCETO quando 
(A) o proprietário mudar o Município de domicílio ou de residência. 
(B) for alterada qualquer característica do veículo; 
(C) após cinco anos, for feito o licenciamento anual. 
(D) houver mudança de categoria. 
 
48 As ordens emanadas por gestos de Agentes da Autoridade de Trânsito prevalecem sobre as regras 
de circulação e as normas definidas por outros sinais de trânsito. O gesto da Autoridade de Trânsito na 
posição de braços estendidos horizontalmente com a palma da mão para frente significa ordem de 
(A) seguir. 
(B) reduzir a velocidade. 
(C) parada obrigatória para todos os veículos. 
(D) parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção 

indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento. 
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49 Sobre os conceitos de Via, analise as descrições abaixo. 
I  – Ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área 

urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua 
extensão. 

II   – Estradas e rodovias. 
III  – Interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e 

às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. 
IV – Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o 

acostamento, a ilha e o canteiro central. 
 
As vias descritas classificam-se, respectivamente, em 
(A) via, via arterial, via urbana e via rural. 
(B) via urbana, via, via rural e via arterial. 
(C) via arterial, via, via urbana e via rural. 
(D) via urbana, via rural, via arterial e via. 
 
50 Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular 
nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, exigindo-se diversas providências, EXCETO: 
(A) cintos de segurança em número igual à lotação. 
(B) o uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo nos que 

possuam espelhos retrovisores em ambos os lados. 
(C) equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo.  
(D) inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. 
 
51 O dispositivo de sinalização de frenagem de emergência é 
(A) um grupo de fontes luminosas conectadas entre si, nas quais as falhas de qualquer uma delas 

interrompam a emissão de luz, devendo ser consideradas como uma única fonte de luz. 
(B) o dispositivo que emite um sinal luminoso para indicar aos usuários da via situados atrás do veículo 

que uma força elevada de frenagem foi aplicada no mesmo. 
(C) aquele em que a regulagem é efetuada de modo autônomo, através de sensores ou de outros 

meios, sem a intervenção do condutor. 
(D) o sinal que indica uma frenagem de emergência.   
 
52 Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de 
passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os 
seguintes requisitos: 
(A) ser maior de 21 anos; estar habilitado e há dois anos, no mínimo,  na categoria B, ou, no mínimo, há 

um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D.  
(B) ser maior de 18 anos;  estar habilitado e há dois anos, no mínimo,  na categoria B, ou, no mínimo, 

há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D. 
(C) ser maior de 21 anos; estar habilitado e há dois anos, no mínimo, na categoria C, quando pretender 

habilitar-se na categoria D ou na E. 
(D) ser maior de 18 anos;  estar habilitado e há um ano, no mínimo, na categoria C, quando pretender 

habilitar-se na categoria D ou na E. 
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53 Considere os itens abaixo antes de escolher a alternativa correta. 
Estacionar o veículo 
I   – na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres;  
II  – afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro;   
III – no passeio, ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, 

refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de 
canalização, gramados ou jardim público;   

IV – na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de 
acostamento.  

 
Às infrações acima possuem a seguinte ordem de classificação, respectivamente: 
(A) média, grave, gravíssima e gravíssima. 
(B) grave; leve, grave e gravíssima. 
(C) leve, gravíssima; grave e grave. 
(D) leve, grave, gravíssima e grave. 
 
54 Considere as descrições que seguem acerca da sinalização. 
I   – Elementos, geralmente não refletorizados, apostos em série sobre a superfície pavimentada em  

substituição às guias, quando não for possível a construção imediata das mesmas ou para evitar 
que os veículos transponham determinado local ou faixa de tráfego.  

II  – Elementos refletores ou que contenham unidades refletoras apostos em série, fora ou sobre a 
superfície pavimentada.  

III – Conjunto de elementos colocados ou aplicados junto ou nos obstáculos e ao longo de curvas 
horizontais. 

 
Os elementos sinalizadores caracterizados acima se classificam, respectivamente, em 
(A) dispositivos delimitadores; dispositivos de canalização; dispositivos e sinalização de proteção 

contínua.  
(B) dispositivos delimitadores; dispositivos de canalização, dispositivos e sinalização de alerta.  
(C) dispositivos de canalização; dispositivos delimitadores e dispositivos e sinalização de alerta. 
(D) dispositivos de proteção contínua, dispositivos delimitadores, dispositivos e sinalização de alerta.  
  
55 Concomitantemente à lavratura do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT, a 
autoridade de trânsito ou seu agente deve avaliar o dano sofrido pelo veículo no acidente, 
enquadrando-o em uma das seguintes categorias: dano de pequena monta; dano de média monta; ou 
dano de grande monta. Quando, em virtude de circunstâncias excepcionais, a autoridade de trânsito ou 
seu agente não conseguir verificar se determinado componente do veículo foi danificado no acidente, 
deve-se 
(A) expedir esse componente em ofício ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do 

Distrito Federal responsável pelo registro do veículo, em até quinze dias úteis após o acidente, 
acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano. 

(B) assinalar com um X a coluna “NA” do respectivo “Relatório de Avarias”, sendo sua pontuação 
considerada no cômputo geral da avaliação do veículo; deve-se ainda registrar no campo 
“observações” do relatório as razões pelas quais o referido componente não pôde ser avaliado.  

(C) exigir o laudo relativo ao componente para apresentá-lo junto aos demais documentos ao órgão ou 
à entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do acidente. 

(D) enquadrar o componente na categoria “dano de grande monta” e classificá-lo como “irrecuperável” 
pelo órgão ou entidade executiva de trânsito que detiver seu registro, no Estado ou no Distrito 
Federal, devendo ser executada a baixa do seu cadastro na forma determinada pelo CTB.  

 
56 Para os veículos ciclomotores, qual dos equipamentos NÃO é obrigatório? 
(A) O dispositivo destinado ao controle de ruído do motor.  
(B) O farol dianteiro, de cor branca ou amarela. 
(C) A iluminação da placa traseira.  
(D) A buzina. 
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57 Sobre a uniformização dos procedimentos administrativos da lavratura do auto de infração, da 
expedição da Notificação da Autuação e da Notificação da Penalidade de multa e de advertência por 
infrações de responsabilidade do proprietário e do condutor do veículo e da identificação do condutor 
infrator, pode-se afirmar, EXCETO:  
(A) Quando o veículo estiver registrado em nome de sociedade de arrendamento mercantil, o órgão ou 

entidade de trânsito deverá encaminhar a Notificação da Autuação diretamente ao arrendatário, que 
para os fins desta Resolução, equipara-se ao proprietário do veículo, cabendo-lhe a identificação do 
condutor infrator, quando não for o responsável pela infração. 

(B) A autoridade de trânsito poderá socorrer-se de meios tecnológicos para julgar a consistência do auto 
e aplicar a penalidade cabível. Até que a penalidade seja aplicada, o veículo ficará com restrição 
para fins de licenciamento e transferência nos arquivos do órgão ou entidade executivo de trânsito 
responsável pelo registro do mesmo. 

(C) Sendo a infração é de responsabilidade do condutor, não havendo a identificação do condutor 
infrator até o término do prazo fixado na Notificação da Autuação, o proprietário do veículo será 
considerado responsável pela infração cometida. 

(D) Interposta a Defesa da Autuação, caberá à autoridade de trânsito apreciá-la e, acolhida a Defesa da 
Autuação, o Auto de Infração será cancelado, seu registro será arquivado e a autoridade de trânsito 
comunicará o fato ao proprietário do veículo. 

 
58 Analise os itens abaixo e, a seguir, escolha a alternativa que complementa o comando. 
I   – A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 

veículo automotor tem a duração de 6 meses a 3 anos. 
II   – Para circular na via pública, o condutor e o passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo 

e quadriciclo motorizados deverão utilizar capacete com viseira, ou, na ausência desta, óculos de 
proteção.  

III – Veículo classificado com dano de média ou grande monta não pode ter sua propriedade transferida, 
exceção feita às companhias seguradoras, nos casos de acidentes em que, por força da 
indenização, se opere a sub-rogação nos direitos de propriedade. 

IV – É obrigatória a realização do exame de alcoolemia para as vítimas fatais de acidentes de trânsito. 
 
Está incorreto o que se afirma no(s) item(ns) 
(A) I. 
(B) II. 
(C) I e IV. 
(D) III e IV. 
 
59 Considere as afirmativas que seguem para escolher a alternativa correta. 
I    – Ao se aproximar de um cruzamento, independentemente de existir algum tipo de sinalização, deve-

se redobrar a atenção e reduzir a velocidade do veículo. 
II   – Se o veículo estiver sobre poças de água, é recomendável a utilização dos freios. Segure a direção 

com força para manter o controle de seu veículo. 
III – Se não houver sinalização, a preferência de passagem é do veículo que se aproxima do 

cruzamento pela direita.  
IV  – Numa rotatória, a preferência de passagem é do veículo que já estiver circulando na mesma.  
 
Está incorreto o que se afirma no(s) item(ns) 
(A) I. 
(B) II. 
(C) II e IV. 
(D) I, III e IV. 
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60 No momento do acidente de trânsito, é importante que se conheçam os sintomas da vítima para 
saber quais os procedimentos de emergência que devem ser aplicados a fim de manter os sinais vitais 
e evitar o agravamento do seu estado. Considerando essa necessidade, analise os sintomas abaixo e 
relacione-os às indicações apresentadas nas alternativas que seguem. 
I  – Palidez, pele fria e úmida, pulso rápido e fraco, respiração curta e rápida, náuseas, vômitos e 

tremores, visão nublada e inconsciência e extremidades arroxeadas. 
II  – Perda de sangue pelo nariz, boca e ouvidos, tonturas progressivas, com desmaios, dores de 

cabeça e enjoos e alteração nas pupilas.  
III – Ausência de pulsação e batimentos cardíacos, inconsciência, palidez excessiva, pupilas dilatadas, 

pele e lábios roxos.  
IV – Inconsciência, dores nas costas ou no pescoço, formigamento nos braços ou nas pernas e 

impossibilidade de movimento.  
 
As indicações podem ser, respectivamente, de 
(A) estado de choque, fratura no  crânio, parada cardíaca e lesão na coluna vertebral. 
(B) parada cardíaca, fratura no crânio, lesão na coluna vertebral e estado de choque. 
(C) fratura no crânio, estado de choque, parada cardíaca e lesão na coluna vertebral. 
(D) estado de choque, lesão na coluna vertebral, parada cardíaca e fratura no crânio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




