
                                                                                                                                                                

Prefeitura Municipal de Granito – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

MOTORISTA 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

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

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 

para a correção de suas respostas. 

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

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 32, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 

precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 0,3125 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

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

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

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 

total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 

copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 

sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Racismo é burrice                                                                                                                                    
.............................................. 
Não seja um imbecil. 
Não seja um ignorante. 
Não se importe com a origem ou a cor do seu 
semelhante. 
O que importa se ele é nordestino e você não? 
O que importa se ele é preto e você é branco? 
Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil 
somos todos mestiços. 
Se você discorda, então olhe para trás. 
Olhe a nossa história. 
Os nossos ancestrais. 
O Brasil colonial não era igual a Portugal. 
A raiz do meu país era multirracial. 
Tinha índio, branco, amarelo, preto. 
Nascemos da mistura, então por que o preconceito? 
Barrigas cresceram. 
O tempo passou. 
Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. 
Uns com a pele clara, outros mais escura. 
Mas todos viemos da mesma mistura. 
Então presta atenção nessa sua babaquice. 
Pois como eu já disse, racismo é burrice. 
Dê à ignorância um ponto final: 
Faça uma lavagem cerebral. 
...................................... 
O racismo é burrice, mas o mais burro não é o 
racista. 
É o que pensa que o racismo não existe. 
O pior cego é o que não quer ver. 
E o racismo está dentro de você. 
Porque o racista na verdade é um tremendo babaca. 
Que assimila os preconceitos porque tem cabeça 
fraca. 
E desde sempre não para pra pensar. 
Nos conceitos que a sociedade insiste em lhe 
ensinar. 
E de pai pra filho o racismo passa. 
Em forma de piadas que teriam mais graça. 
Se não fossem o retrato da nossa ignorância. 
Transmitindo a discriminação desde a infância. 

E o que as crianças aprendem brincando. 
É nada mais nada menos do que a estupidez se 
propagando. 
Nenhum tipo de racismo - eu digo nenhum tipo de 
racismo - se justifica. 
Ninguém explica. 
Precisamos da lavagem cerebral pra acabar com esse 
lixo que é uma herança cultural. 
............................................... 
 

GABRIEL,  O PENSADOR, MTV ao vivo. Rio de 
Janeiro: Sony Music,  2003. ASIN: 
5099750292723. 

 
QUESTÃO 1 
 
Apenas uma alternativa é contrária ao que o 
texto expressa. Assinale-a: 
 
a) A letra da música de Gabriel, o Pensador, nos 
propõe uma reflexão sobre manifestações 
preconceituosas. 
b) O título do texto prenuncia que o autor do 
mesmo se mostra contrário ao racismo. 
c) No texto, o autor desvincula as manifestações 
de preconceito da miscigenação existente no 
Brasil. 
d) Segundo o texto, o preconceito constitui um 
legado social e cultural. 
e) Na letra dessa música, o autor fez uso de 
certos termos comuns na linguagem informal, 
tendo em vista referir-se aos preconceituosos. 
 
QUESTÃO 2 
 
“Então presta atenção nessa sua babaquice 
     Pois como eu disse, racismo é burrice.” 
O termo assinalado acima estabelece no 
contexto a relação semântica de: 
 
a) adição. 
b) temporalidade. 
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c) explicação. 
d) comparação. 
e) causalidade. 
 
QUESTÃO 3 
 
Assinale a alternativa em que as palavras não 
constituem sinônimos: 
 
a) semelhante/ análogo. 
b) ancestrais / contemporâneos. 
c) assimila / fixa. 
d) discorda/diverge. 
e) insiste/ persevera. 
 
QUESTÃO 4 
 
Marque a alternativa em que todas as palavras 
estão grafadas CORRETAMENTE: 
 
a) dizimar/avizar/suavizar/conscientizar. 
b) apesar/ japonesa/camponês/quisesse. 
c)estiagem/ferrugem/ageitem/(a) viagem. 
d) flecha/ fantoche/pichar/richa. 
e) espontâneo/estender/estensão/ascensão. 
 
QUESTÃO 5 
 
Assinale a alternativa em que a concordância 
nominal está INCORRETA: 
 
a) Os funcionários mostraram-se bastantes 
preocupados com o chefe. 
b) Obrigada, disse a paciente ao médico. 
c) A secretária  mesma redigiu o ofício. 
d) As passagens aéreas custaram caro. 
e) Os móveis estavam meio empoeirados. 
 
 
 
 

QUESTÃO 6 
 
Só há uma alternativa cuja pontuação está 
CORRETA. Assinale-a: 
 
a) No dia do júri, o juiz, embora com muita 
cautela decretou a sentença do réu racista. 
b) No dia do júri, o juiz embora com muita 
cautela, decretou a sentença do réu racista. 
c) No dia do júri, o juiz, embora com muita 
cautela, decretou a sentença do réu racista. 
d) No dia do júri o juiz embora com muita 
cautela decretou a sentença do réu racista. 
e) No dia, do júri, o juiz, embora com muita 
cautela, decretou a sentença, do réu racista. 
 
QUESTÃO 7 
 
“Polígamo é preso por cárcere privado.” 
 (Jornal do Commércio- 21/09/2012) 
Marque a alternativa em que todas as palavras 
são acentuadas pela mesma regra que justifica a 
acentuação das palavras sublinhadas acima: 
 
a) comércio/câmera/juíza/olímpicos/trânsito. 
b) médico/ polícia/bebês/ídolo/influência. 
c)fantástico/próximo/êxito/diagnóstico/ 
contêineres. 
d)caríssimos/também/homogêneo/rígida/ 
estímulo. 
e)fenômeno/desperdício/críticas/agradável 
/área. 
 
QUESTÃO 8 
 
Aponte a alternativa em que os prefixos das 
duas palavras não apresentam o mesmo 
significado do prefixo da palavra 
IRRESPONSÁVEL: 
 
a) inativo/desativar. 
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b) anormal/ilegal. 
c) impróprio/ irreverente. 
d) inútil/descontente. 
e) injetar/irromper. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 9 
 
O Presidente Lula, nascido em Pernambuco, 
deixou a presidência do país com um excelente 
índice de popularidade, o seu governo foi 
marcado por qual das características abaixo: 
 
a) Nenhum investimento no setor habitacional. 
b) Crescimento econômico com redução da 
pobreza. 
c) Aumento descontrolado da inflação. 
d) Desaprovação popular. 
e) Ausência de escândalos políticos. 
 
QUESTÃO 10 
 
A região do Vale do São Francisco se 
transformou em um dos principais pólos de 
fruticultura irrigada do país, destacando-se 
mundialmente pela sua ampla produção e pelo 
potencial de exportação. Com base nesse tema 
julgue como verdadeiras(V) ou falsas(F) as 
alternativas abaixo: 
 
( ) Cultivo em larga escala e exportação de 
morango e uva. 
(  ) Aumento do enoturismo devido a produção 
de vinhos. 
(  ) Destaque no cultivo e na exportação de uva e 
manga. 
(  ) As cidades de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), 
fazem parte dessa famosa região e são ligadas 
pela famosa Ponte Presidente Dutra. 

(  ) A água que abastece os projetos de irrigação 
da região é fornecida pelos rios São Francisco e 
Pajeú. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência 
CORRETA: 
 
a) V, V, V, V, F. 
b) F, F, V, V, F. 
c) F, V, V, V, V. 
d) V, V, V, F, F. 
e) F, V, V, V, F. 
 
QUESTÃO 11 
 
A democracia possibilitou aos brasileiros 
escolherem através do voto secreto seus 
representantes nas esferas federal, estadual e 
municipal, no processo que ficou conhecido 
como eleição. De quatro em quatro anos os 
munícipes podem eleger os responsáveis pela 
gestão do munícipio. Serão eles além dos 
prefeitos e vice-prefeitos: 
 
a) O Governador do Estado. 
b) Deputado Estadual, Deputado Federal e 
Vereadores. 
c) Deputados e Vereadores Municipais. 
d) Vereadores para as Câmaras Municipais. 
e) Senador e Presidente. 
 
QUESTÃO 12 
 
O governo com o objetivo de aquecer a 
economia e estimular o consumo adotou 
temporariamente uma renúncia fiscal (valor que 
o governo deixa de arrecadar), elevando o 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) num 
momento em que o país sentia os efeitos do 
agravamento da crise internacional. Com a 
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adoção dessa medida destacou-se a venda 
recorde de veículos. 
A queda de qual imposto citado abaixo 
alavancou essas vendas? 
 
a) Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores. 
b) Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços. 
c) Imposto Sobre Serviços. 
d) Imposto sobre Produto Industrializado. 
e) Índice dos Preços Individuais. 
 
MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 13 
 
Um motorista percorreu 300 km e ainda faltam 
60 km para chegar ao destino. Que fração do 
percurso ele percorreu? 

a) 
5

6
   

b) 
1

6
   

c) 
4

5
   

d) 
1

4
   

e) 
3

5
  

 
QUESTÃO 14 
 
Um restaurante por quilo cobra um valor fixo de 
R$ 3,50 e mais R$ 1,50 por cada 100 gramas de 
alimento. Qual o valor de um prato de comida 
que pese 900 gramas? 
a) R$ 5,00 
b) R$ 13,50 
c) R$ 16,00 

d) R$ 17,00 
e) R$ 23,00 
 
QUESTÃO 15 
 
Analise a figura abaixo: 
 

 
 

as retas r e s são paralelas. Quanto mede o 
ângulo x? 
a) 25° 
b) 45° 
c) 65° 
d) 75° 
e) 295° 
 
QUESTÃO 16 
 
Uma pessoa possui 5 calças e 6 camisas. De 
quantas formas diferentes essa pessoa pode se 
vestir? 
a) 5 
b) 6 
c) 11 
d) 25 
d) 30 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 17 
 
Leia as afirmativas abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta: 
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A veiculação de publicidade feita em desacordo 
com as condições fixadas nos arts. 77-A a 77-D 
constitui infração punível com as seguintes 
sanções: 
I - advertência por escrito; 
II - suspensão, nos veículos de divulgação da 
publicidade, de qualquer outra propaganda do 
produto, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias; 
III - multa de 1.000 (um mil) a 5.000 (cinco mil) 
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 
(Ufir), ou unidade que a substituir, cobrada do 
dobro até o quíntuplo, em caso de reincidência. 
a) I e II; 
b) I e III; 
c) I, II e III; 
d) II e III; 
e) Apenas a I. 
 
QUESTÃO 18 
 
São requisitos necessários para que condutor 
possa dirigir veículo destinado à condução de 
escolares: 
a) Ter idade superior a vinte e cinco anos; ser 
habilitado na categoria D; não ter cometido 
infração gravíssima, ou ser reincidente em 
infrações graves nos últimos dez meses. 
b) Ter idade superior a dezoito anos; ser 
habilitado na categoria C; ser aprovado em 
curso especializado, nos termos da 
regulamentação do CONTRAN. 
c) Ter idade superior a vinte e um anos; ser 
habilitado na categoria D; não ter cometido 
infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente 
em infrações médias nos últimos doze meses. 
d) Ter idade superior a dezoito anos; ser 
habilitado na categoria C; não ter cometido 
infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente 
em infrações médias nos últimos doze meses. 
e) Ter idade superior a vinte e um anos; ser 
habilitado na categoria D; não ter cometido 

infração gravíssima, ou ser reincidente em 
infrações graves nos últimos dez meses. 
 
QUESTÃO 19 
 
Sobre a habilitação para dirigir veículo 
automotor ou elétrico, assinale a alternativa 
correta: 
a) O candidato deve ser penalmente imputável, 
saber ler e escrever, além de possuir carteira de 
identidade ou equivalente. 
b) O candidato deve ser civilmente imputável, 
saber ler e escrever e possuir veículo. 
c) O candidato deve ser penalmente imputável, 
saber ler e escrever, além de possuir Certidão 
de Nascimento ou Casamento. 
d) O candidato deve saber ler, possuir Certidão 
de Nascimento ou Casamento e possuir veículo. 
e) Todas as afirmativas são falsas. 
 
QUESTÃO 20 
 
Numere as afirmativas com base nas categorias 
de habilitação, sempre considerando qual a 
categoria mínima para a condução dos veículos 
ali descritos e, em seguida, assinale a alternativa 
que contém a sequência encontrada:  
  
(1) Categoria A 
(2) Categoria B 
(3) Categoria C 
(4) Categoria D 
(5) Categoria E 
 
(  ) Veículo motorizado utilizado no transporte 
de passageiros, cuja lotação exceda a oito 
lugares, excluído o do motorista; 
(   )  veículo automotor da espécie motor-casa, 
definida nos termos do Anexo I deste Código, 
cujo peso não exceda a 6.000 kg (seis mil 
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quilogramas), ou cuja lotação não exceda a 8 
(oito) lugares, excluído o do motorista.  
(   ) Veículo motorizado, não abrangido pela 
categoria A, cujo peso bruto total não exceda a 
três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação 
não exceda a oito lugares, excluído o do 
motorista. 
(   )  Veículo motorizado utilizado em transporte 
de carga, cujo peso bruto total exceda a três mil 
e quinhentos quilogramas. 
(   ) Veículo motorizado de duas ou três rodas, 
com carro lateral. 
 
a) 3, 3, 2, 4, 1. 
b) 4, 2, 2, 3, 1. 
c) 5, 3, 3, 4, 1. 
d) 4, 5, 3, 3, 1. 
e) 4, 5, 2, 1, 3. 
 
QUESTÃO 21 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
a) O trator de roda, o trator de esteira, o trator 
misto ou o equipamento automotor destinado à 
movimentação de cargas ou execução de 
trabalho agrícola, de terraplenagem, de 
construção ou de pavimentação só podem ser 
conduzidos na via pública por condutor 
habilitado nas categorias C, D ou E 
b) No caso de reprovação no exame escrito 
sobre legislação de trânsito ou de direção 
veicular, o candidato só poderá repetir o exame 
depois de decorridos dez dias da divulgação do 
resultado. 
c) O exame de direção veicular será realizado 
perante uma comissão integrada por três 
membros designados pelo dirigente do órgão 
executivo local de trânsito, para o período de 
um ano, permitida a recondução por mais um 
período de igual duração. 

d) A Carteira Nacional de Habilitação, expedida 
em modelo único e de acordo com as 
especificações do CONTRAN, atendidos os pré-
requisitos estabelecidos neste Código, conterá 
fotografia, identificação e CPF do condutor, terá 
fé pública e equivalerá a documento de 
identidade em todo o território nacional. 
e) O condutor condenado por delito de trânsito 
deverá ser submetido a novos exames para que 
possa voltar a dirigir, de acordo com as normas 
estabelecidas pelo CONTRAN, 
independentemente do reconhecimento da 
prescrição, em face da pena concretizada na 
sentença. 
 
QUESTÃO 22 
 
Numere as afirmativas com base nos códigos 
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que 
contém a sequência correta:  
  
(1) Infração Leve 
(2) Infração Média 
(3) Infração Grave 
(4) Infração Gravíssima 
 
(    ) Dirigir Veículo sem possuir Carteira Nacional 
de Habilitação ou Permissão para Dirigir. 
(  ) Dirigir Veículo com Carteira Nacional de 
Habilitação ou Permissão para Dirigir cassada ou 
com suspensão do direito de dirigir. 
(   ) Deixar o condutor ou passageiro de usar o 
cinto de segurança. 
(   ) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 
indispensáveis à segurança. 
(  ) Atirar do veículo ou abandonar na via 
objetos ou substâncias.  
 
a) 4, 3, 3, 1, 2.  
b) 3, 4, 2, 2, 1.  
c) 4, 4, 3, 1, 2. 
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d) 4, 4, 2, 2, 1. 
e) 4, 3, 3, 2, 1. 
 
QUESTÃO 23 
 
Leia as afirmativas abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta: 
 
Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os 
seguintes órgãos e entidades: 
I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 
coordenador do Sistema e órgão máximo 
normativo e consultivo 
II - os órgãos e entidades executivos de trânsito 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 
III - Os Juizados Especiais Cíveis de Trânsito; 
IV - a Polícia Rodoviária Federal; 
V - a Polícia Federal. 
 
São corretas: 
 
a) II, III e IV. 
b) I, II, III e V. 
c) I, II, III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 24 
 
Compete às Juntas Administrativas de Recursos 
e Infrações: 
I - julgar os recursos interpostos pelos 
infratores; 
II - solicitar aos órgãos e entidades executivos 
de trânsito e executivos rodoviários informações 
complementares relativas aos recursos, 
objetivando uma melhor análise da situação 
recorrida; 

III - encaminhar aos órgãos e entidades 
executivos de trânsito e executivos rodoviários 
informações sobre problemas observados nas 
autuações e apontados em recursos, e que se 
repitam sistematicamente; 
IV - dirimir conflitos sobre circunscrição e 
competência de trânsito no âmbito dos 
Municípios. 
 
a) I, II e IV; 
b) I, II e III; 
c) II, III e IV; 
d) I e II; 
e) I e IV. 
 
QUESTÃO 25 
 
Compete aos órgãos e entidades executivos de 
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua 
circunscrição: 
 
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as 
normas de trânsito, no âmbito de suas 
atribuições; 
II - planejar, projetar, regulamentar e operar o 
trânsito de veículos, de pedestres e de animais, 
e promover o desenvolvimento da circulação e 
da segurança de ciclistas; 
III - implantar, manter e operar o sistema de 
sinalização, os dispositivos e os equipamentos 
de controle viário, inclusive das rodovias 
federais e estaduais que cruzarem o município; 
IV - executar a fiscalização de trânsito, em 
conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, 
autuar e aplicar as medidas administrativas 
cabíveis no âmbito das rodovias federais, por 
infrações de circulação, estacionamento e 
parada previstas neste Código, no exercício 
regular do Poder de Polícia de Trânsito; 
V - aplicar as penalidades de advertência por 
escrito e multa, por infrações de circulação, 
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estacionamento e parada previstas neste 
Código, notificando os infratores e arrecadando 
as multas que aplicar; 
 
São corretas: 
a) I, II, III e IV. 
b) I, III e IV. 
c) II, IV e V. 
d) III, IV e V. 
e) I, II e V. 
 
QUESTÃO 26 
 
Sobre as Normas Gerais de Circulação e 
Conduta, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Antes de colocar o veículo em circulação nas 
vias públicas, o condutor deverá verificar a 
existência e as boas condições de 
funcionamento dos equipamentos de uso 
obrigatório, bem como assegurar-se da 
existência de combustível suficiente para chegar 
ao local de destino. 
b) O condutor que tenha o propósito de 
ultrapassar um veículo de transporte coletivo 
que esteja parado, efetuando embarque ou 
desembarque de passageiros, deverá reduzir a 
velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou 
parar o veículo com vistas à segurança dos 
pedestres. 
c) Nas interseções e suas proximidades, o 
condutor, para poder realizar ultrapassagem, 
deverá utilizar sinal luminoso e fazer o gesto 
convencional de braço. 
d) Antes de iniciar qualquer manobra que 
implique um deslocamento lateral, o condutor 
deverá indicar seu propósito de forma clara e 
com a devida antecedência, por meio da luz 
indicadora de direção de seu veículo, ou 
fazendo gesto convencional de braço. 

e) Nas vias providas de acostamento, a 
conversão à esquerda e a operação de retorno 
deverão ser feitas nos locais apropriados e, 
onde estes não existirem, o condutor deverá 
aguardar no acostamento, à direita, para cruzar 
a pista com segurança. 
 
QUESTÃO 27 
 
Sobre o uso de luzes em veículo são corretas as 
seguintes afirmativas: 
 
I - o condutor manterá acesos os faróis do 
veículo, utilizando luz alta, durante a noite e 
durante o dia nos túneis providos de iluminação 
pública; 
II - nas vias não iluminadas o condutor deve usar 
luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou 
ao segui-lo; 
III - a troca de luz baixa e alta, de forma 
intermitente e por curto período de tempo, com 
o objetivo de advertir outros motoristas, só 
poderá ser utilizada para indicar a intenção de 
ultrapassar o veículo que segue à frente ou para 
indicar a existência de risco à segurança para os 
veículos que circulam no sentido contrário; 
IV - o condutor manterá os faróis acessos, 
utilizando luz baixa, quando sob chuva forte, 
neblina ou cerração; 
V - o condutor manterá acesas, à noite, as luzes 
de posição quando o veículo estiver parado para 
fins de embarque ou desembarque de 
passageiros e carga ou descarga de mercadorias. 
 
São corretas: 
a) II, III e V. 
b) I, II e III. 
c) II, III e IV. 
d) I, II, III e V. 
e) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 28 
 
Sobre a condução de veículos por motoristas 
profissionais é incorreto afirmar que: 
 
a) É vedado ao motorista profissional, no 
exercício de sua profissão e na condução de 
veículo mencionado no inciso II do art. 105 
deste Código, dirigir por mais de 4 (quatro) 
horas ininterruptas. 
b) Em situações excepcionais de inobservância 
justificada do tempo de direção estabelecido no 
caput e desde que não comprometa a segurança 
rodoviária, o tempo de direção poderá ser 
prorrogado por até 1 (uma) hora, de modo a 
permitir que o condutor, o veículo e sua carga 
cheguem a lugar que ofereça a segurança e o 
atendimento demandados. 
c) Será observado intervalo mínimo de 30 
(trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) 
horas ininterruptas na condução de veículo, 
sendo facultado o fracionamento do tempo de 
direção e do intervalo de descanso, desde que 
não completadas 4 (quatro) horas contínuas no 
exercício da condução. 
d) O condutor é obrigado a, dentro do período 
de 24 (vinte e quatro) horas, observar um 
intervalo de, no mínimo, 12 (doze) horas de 
descanso, podendo ser fracionado em 9 (nove) 
horas mais 3 (três), no mesmo dia. 
e) Entende-se como tempo de direção ou de 
condução de veículo apenas o período em que o 
condutor estiver efetivamente ao volante de um 
veículo em curso entre a origem e o seu destino. 
 
QUESTÃO 29 
 
Assinale a alternativa que contém 
equipamentos obrigatórios em veículos, 
conforme o Código de Trânsito Brasileiro: 
 

a) Cinto de segurança, e, para os veículos de 
transporte e de condução escolar, os de 
transporte de passageiros com mais de dez 
lugares e os de carga com peso bruto total 
superior a cinco mil, quinhentos e trinta e seis 
quilogramas, equipamento registrador 
instantâneo inalterável de velocidade e tempo. 
b) Encosto de cabeça, para todos os tipos de 
veículos automotores e dispositivo destinado ao 
controle de emissão de gases poluentes e de 
ruído. 
c) Encosto de cabeça, e dispositivo destinado ao 
controle de emissão de gases poluentes e de 
ruído, e para os veículos de transporte e de 
condução escolar, os de transporte de 
passageiros com mais de dez lugares e os de 
carga com peso bruto total superior a cinco mil, 
quinhentos e trinta e seis quilogramas, 
equipamento registrador instantâneo 
inalterável de velocidade e tempo. 
d) Cinto de segurança, inclusive para os veículos 
destinados ao transporte de passageiros em 
percursos em que seja permitido viajar em pé; e 
dispositivo destinado ao controle de emissão de 
gases poluentes e de ruído. 
e) Todas as alternativas são incorretas. 
 
QUESTÃO 30 
 
Os veículos especialmente destinados à 
condução coletiva de escolares, conforme o 
Código de Trânsito Brasileiro, somente poderão 
circular nas vias com autorização emitida pelo 
órgão ou entidade executivos de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para 
tanto: 
 
a) Registro como veículo de passageiros;  
inspeção semestral para verificação dos 
equipamentos obrigatórios e de segurança; e 
pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 
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quarenta centímetros de largura, à meia altura, 
em toda a extensão das partes laterais e traseira 
da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, 
sendo que, em caso de veículo de carroçaria 
pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas 
devem ser invertidas. 
b) Equipamento registrador instantâneo 
inalterável de velocidade e tempo; lanternas de 
luz vermelha, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e 
lanternas de luz vermelha dispostas na 
extremidade superior da parte traseira; e 
registro como veículo de passageiros. 
c) Inspeção anual para verificação dos 
equipamentos obrigatórios e de segurança; 
equipamento registrador instantâneo 
inalterável de velocidade e tempo; e 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; e 
registro como veículo de passageiros. 
d) Equipamento registrador instantâneo 
inalterável de velocidade e tempo; 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; e 
inspeção anual para verificação dos 
equipamentos obrigatórios e de segurança. 
e) Lanternas de luz vermelha, fosca ou amarela 
dispostas nas extremidades da parte superior 
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas 
na extremidade superior da parte traseira; 
pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 
quarenta centímetros de largura, à meia altura, 
em toda a extensão das partes laterais e traseira 
da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, 
sendo que, em caso de veículo de carroçaria 
pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas 
devem ser invertidas; e inspeção semestral para 

verificação dos equipamentos obrigatórios e de 
segurança. 
 
QUESTÃO 31 
 
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Granito, aprovado pela Lei 
Municipal nº. 067, de 28 de agosto de 1990, são 
deveres do funcionário: 
 
I - Exercer com zelo e dedicação as atribuições 
do cargo; 
II - Ser leal às instituições a que servir; 
III - Cumprir as ordens superiores, mesmo 
quando manifestamente ilegais; 
IV - Levar ao conhecimento da autoridade 
superior as irregularidades de que tiver ciência 
em razão do cargo; 
V - Zelar pela economia do material e pela 
conservação do patrimônio público. 
 
São corretas as seguintes afirmativas: 
 
a) I, II, III e IV. 
b) I, III, IV e V. 
c) II, III, IV e V. 
d) I, II, IV e V. 
e) I, II, III e V. 
 
QUESTÃO 32 
 
Com base no art. 131, da Lei Municipal nº. 067, 
de 28 de agosto de 1990, que trata das 
proibições ao funcionário público, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) O servidor é proibido de se ausentar do 
serviço durante o expediente, sem prévia 
autorização do chefe imediato. 
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b) O servidor é proibido de retirar, sem prévia 
anuência da autoridade competente, qualquer 
documento ou objeto da repartição. 
c) O servidor não pode recusar fé a documentos 
públicos. 
d) Ao servidor é proibida a promoção de 
manifestação de apreço ou desapreço no 
recinto da repartição. 
e) O servidor não pode exercer quaisquer 
atividades que sejam incompatíveis com o 
exercício do cargo ou função, salvo quando 
houver compatibilidade de horários. 
 



 

 


