
 

CONCURSO PÚBLICO SERRA TALHADA 
OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS  - 1 - 

 

O FRAGMENTO PARA AS QUESTÕES DE 1 A 4 

1) A cerca do segundo enunciado, do fragmento ante-
rior, se conclui que: 
 
I. A palavra “onde” pode ser substituída por “aonde” 
que o enunciado permanece correto. 
II. Outra forma de se grafar o verbo querer é quiz ou 
quiser. 
III. A substituição da vírgula por um ponto-e-vírgula 
deixa a frase correta. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) I; 
D) III; 
E) II. 
 
2) As palavras: Semifinal, Pacaembu e Paulista têm 
sua separação silábica CORRETA na alternativa: 
 
A) Se-mi-fi-nal, Pa-caem-bu, Pa-u-lis-ta; 
B) Se-mi-fi-nal, Pa-caem-bu, Pau-lis-ta; 
C) Se-mi-fi-nal, Pa-ca-em-bu, Pa-u-lis-ta; 
D) Semi-fi-nal, Pa-ca-em-bu, Pau-lis-ta; 
E) Se-mi-fi-nal, Pa-ca-em-bu, Pau-lis-ta. 
 
3) A palavra “exige” possui a letra “X” esta possui um 
fonema igual ao que se encontra na letra: 
 
A) Casa; 
B) Bolsa; 
C) Exceção; 
D) Exceto; 
E) Excelente. 
 
4) O anúncio retirado do site possui o tipo de lingua-
gem: 
 
A) Verbal; 
B) Não verbal; 
C) Não possui linguagem; 
D) Simbólica; 
E) Verbal e não-verbal. 
 

5) Das palavras abaixo apenas uma apresenta a se-
quência de: Vogal + Semivogal + Vogal: 
 
A) Boia; 
B) Sousa; 
C) Uruguai; 
D) Bainha; 
E) Coisa. 
 
6) Das palavras abaixo apenas uma está grafada IN-
CORRETAMENTE. Aponte-a: 
 
A) Jiló; 
B) Advinhar; 
C) Admirar; 
D) Gengiva; 
E) Canjica. 
 
7) Todas as palavras abaixo estão grafadas incorreta-
mente. EXCETO: 
 
A) Táxi; 
B) Côco; 
C) Lêvedo; 
D) Saúde; 
E) Rubrica. 
 
8) A charge abaixo apresenta erro quanto à gramática 
e suas regras.  O enunciado está CORRETO na alter-
nativa: 

 
http://www.ivancabral.com/ 
 
A) Estou começando a desconfiar de que a nossa ci-
dadania também entrou em greve; 
B) Estou começando a desconfiar que a nossa cidada-
nia também entrou em greve; 
C) Estô começando a desconfiar que a nossa cidada-
nia também entrou em greve; 
D) Tô começando a desconfiar que a nossa cidadania 
também entrou na greve; 
E) Tô comessando a desconfiar que a nossa cidadani-
a também entrou em greve. 
 
 
 

PORTUGUÊS 
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9)  O fragmento abaixo foi retirado de uma música de 
Raul Seixas. Ele apresenta um erro gramatical. O erro 
foi corrigido na alternativa: 
 
“Eu nasci há dez mil anos atrás” 
 
A) Eu naci há dez mil anos atrás; 
B) Eu nasci á dez mil anos atrás; 
C) Eu nasci há dez mil anos; 
D) Eu nasci  a dez mil anos atraz; 
E) Eu nasci há dez milanosatráz. 
 
10) Ainda sobre a música de Raul Seixas, sabe-se 
que os sujeitos das orações abaixo são: 
 
“Eu nasci há dez mil anos atrás e não tem nada nesse 
mundo que eu não saiba demais” 
 
A) Oculto  – Oculto – Determinado; 
B) Oração sem sujeito – Oração sem sujeito – Oração 
sem sujeito; 
C) Indeterminado  - Indeterminado – Oculto; 
D) Indeterminado – Oculto –Indeterminado; 
E) Determinado – Oculto – Determinado. 

11) De acordo com o Art. 9º da Lei Orgânica do muni-
cípio de Serra Talhada (PE) o Poder Municipal per-
tence ao povo, que o exerce através de representan-
tes eleitos para o Legislativo e o Executivo, ou direta-
mente, segundo o estabelecido nesta Lei. Como dis-
cursa a lei o povo exerce o poder, EXCETO: 
 
A) Pelo sufrágio universal;  
B) Pelo voto direto e secreto; 
C) Pela iniciativa popular em projetos de emenda à 
Lei Orgânica; 
D) Pelo plebiscito e pelo referendo; 
E) Pela ação manifestada pela greve, coação e retali-
ações aos políticos. 
 
12) Ainda sobre a Lei Orgânica do município de Serra 
Talhada (PE), é dito quando os vereadores podem 
licenciar-se: 
 
I. Por motivo de doença devidamente comprovada. 
II. Em face de licença-gestante ou paternidade. 
III. Para desempenhar missões temporárias de inte-
resse do Município. 
IV. Para tratar, com prejuízo dos seus vencimentos, 
de interesses parlamentares, por prazo determinado, 
nunca inferior a trinta dias, nem superior a cento e 
vinte dias por sessão legislativa, não podendo reas-
sumir o exercício do mandato antes do término da 
licença. 
 
Estão CORRETAS as proposições: 
 
A) Apenas a I, II e III; 

B) Apenas a I e II; 
C) Apenas a II e IV; 
D) Todas; 
E) Nenhuma. 
 
13) Sobre a história do município de Serra Talhada 
(PE), é CORRETO afirmar: 
 
A) A cidade teve seu início em meados do século 
XVII; 
B) O seu início deu-se com a chegada do capitão-mor 
da esquadra portuguesa, Agostinho Nunes Maga-
lhães que arrendou a sesmaria à Casa da Torre, às 
margens do Rio Pajeú e no sopé da Serra Talhada, 
instalou a fazenda de criar gado que denominou Fa-
zenda da Serra Talhada, numa alusão direta a serra 
que lhe emprestava o nome; 
C) Em 1891 é instalada a primeira Câmara Municipal 
de Serra Talhada e eleito seu primeiro prefeito; 
D) Por meados de 1789/1790, foi erigida uma capela 
para a fazenda Serra Talhada sob bênçãos de Nossa 
Senhora de Santa Rita; 
E) Com o comércio surgido pelo ajuntamento dos va-
queiros, peões e tropeiros, a fazenda Serra Talhada 
começa a tomar ares de povoado e logo se transfor-
ma em Villa Bella, nome adotado quando de sua e-
mancipação de Flores, até então cabeça de comarca, 
em 6 de Maio de 1852. 
 
14) Sobre o Município de Serra Talhada (PE), qual 
alternativa está INCORRETA: 
 
A) Serra Talhada hoje se destaca como quarto pólo 
médico do Estado; 
B) Maior pólo educacional, e maior pólo comercial e 
de serviços do sertão do Pajeú; 
C) Conhecida como “Capital do Xaxado”, a cidade 
possui vários grupos de Dança onde se ensina o xa-
xado, que era o rítmo de dança efetuada na época do 
cangaço, no qual se destacou Virgulino Ferreira, vul-
go Lampião, filho de Serra Talhada;  
D) Além do “rei” do cangaço; Serra Talhada é tam-
bém berço de figuras de destaque na história de Per-
nambuco e do País, nome como Agamenom Maga-
lhães, deputado, interventor e governador de Per-
nambuco, além de ter sido um dos principais ministro 
do Governo Vargas, quando ocupou as pastas da 
Justiça e do Trabalho, tendo sido um dos criadores 
da CLT; 
E) Em seu calendário festivo, é comemorada a sua 
emancipação política em 04 de maio e a homenagem 
a padroeira da cidade Nossa Senhora da Penha em 
08 de setembro. 
 
15) A cidade de Serra Talhada (PE) é a mais próspe-
ra do Sertão do Pajeú e polo econômico dessa mi-
crorregião pernambucana. Serra Talhada pertence a 
Mesorregião: 
 
A) Borborema; 
B) Curimataú; 
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C) Cariri; 
D) Sertão; 
E) Brejo. 
 
16) A cidade patrimônio da humanidade é um caso 
particular das artes plásticas em Pernambuco. Con-
centra um grande número de artistas e artesãos que 
trabalham, na maioria das vezes, ao ar livre, nas es-
treitas ruas e ladeiras do município. A produção cultu-
ral do local vai desde a pintura à confecção dos tradi-
cionais bonecos gigantes, passando pela escultura, 
estamparias, máscaras de Carnaval e xilogravuras. 
Já foi concorrente na disputa para se tornar capital do 
Estado na Guerra dos Mascates (1710). Estamos fa-
lando da cidade: 
 
A) Igarassu; 
B) Olinda; 
C) Abreu e Lima; 
D) Paulista; 
E) Maurícia. 
 
17) Em uma operação que mais parecia cinematográ-
fica, os EUA em 1º de maio de 2011 divulgou a morte 
do terrorista mais procurado nos últimos anos. De 
quem estamos falando:  
 
A) Osama bin Laden; 
B) Saddam Hussein; 
C) Josue Estebanez; 
D) Muamar Kadafi; 
E) Bem Ali. 
 
18) Envolvido em denúncias de corrupção, ele deixou 
a presidência da Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF) no último dia 12 de março, a quase dois anos 
da realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. 
Estamos falando de: 
 
A) Anísio Teixeira; 
B) Ricardo Teixeira; 
C) João Avelange; 
D) Edson Arantes do Nascimento; 
E) Eduardo Souto Neto. 
 
19) No início dos anos 90, a cidade de Recife vive um 
renascer no campo da música com a chegada de um 
movimento musical, que tem como principais atores 
jovens da periferia. Através da música esses jovens 
adquirem uma forma de expressão e assim se afir-
mam como cidadãos. Com a música eles constroem 
uma identidade além de criarem novos dispositivos 
alternativos tornando possível sua inclusão social. 
Passando de objeto de crítica a sujeito da criação de 
uma nova linguagem, os meninos pobres das gran-
des cidades brasileiras começam a produzir um espa-
ço diferenciado podendo exprimir suas experiências 
de vida. É a inclusão social dentro do espaço cultural 
criado por eles próprios. 
 
 

A que movimento musical o texto se refere: 
 
A) Tropicalismo; 
B) Pau Brasil; 
C) Mangue Beat; 
D) Indigenista; 
E) High Tech. 
 
20) O Rio de Janeiro está pronto para receber repre-
sentantes de mais de 120 países nessa edição da Rio 
+20, que será realizada do 4 ao 6 de junho de 2012 e 
promete repetir o sucesso de 1992 num momento 
delicado para o mundo. A Rio +20 trata especialmen-
te de: 
 
A) Segurança e Sustentabilidade; 
B) Gestão Desportiva; 
C) Auto Preservação e Crédito; 
D) Meio Ambiente e Desenvolvimento; 
E) Autogestão Sustentável e Segurança. 

21) Conforme a Lei 9.503, 23 de setembro de 1997 do 
Código de Trânsito Brasileiro, o órgão máximo norma-
tivo, consultivo e recursal é: 
 
A) JARI; 
B) CETRAN; 
C) CONTRAN; 
D) DENATRAN; 
E) N.D.A.  
 
O trecho abaixo serve de base para as questões 22 e 
23. 
 
Órgão integrante do SNT, o DNIT, compete-lhe nas 
rodovias sob sua jurisdição, entre outras atribuições, 
planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 
veículos, de pedestres e de animais, promovendo o 
desenvolvimento da circulação e da segurança de 
ciclistas, além de implantar, manter e operar o siste-
ma de sinalização, os dispositivos e os equipamentos 
de controle viário. 
 
22) De acordo com a Lei 9.503, 23 de setembro de 
1997 do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a op-
ção CORRETA sobre o DNIT: 
 
I. É atribuição do DNIT, em sua esfera de atuação, 
exercer, diretamente ou mediante convênio, as com-
petências expressas no art. 21 do CTB. 
II. Constitui objetivo do DNIT  implementar,  em sua 
esfera de atuação, a política formulada para a admi-
nistração da infraestrutura do Sistema de Viação, 
compreendendo sua operação, manutenção, restau-
ração ou reposição, adequada de capacidade, e am-
pliação mediante construção de novas vias e termi-
nais. 
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A) Ambas estão corretas; 
B) Ambas estão incorretas; 
C) Apenas I está correta; 
D) Apenas a II está correta; 
E) II está parcialmente correta. 
 
23) É relevante destacar que com relação à fiscaliza-
ção de trânsito o DNIT: 
 
A) Poderá adotar todas as medidas administrativas, 
entretanto, com relação às penalidades só poderá 
aplicar a advertência por escrito e multa; 
B) Poderá adotar algumas medidas administrativas, 
entretanto, com relação às penalidades poderá apli-
car todas; 
C) Poderá aplicar as medidas administrativas; 
D) Poderá aplicar as penalidades; 
E) N.D.A.  
 
24) O CTB, no art. 20, recepcionou boa parte as atri-
buições da PRF. Cabe, portanto, à PRF, no âmbito de 
sua circunscrição realizar: 
 
I. Patrulhamento ostensivo, executando operações 
relacionadas com a segurança pública, com o objetivo 
de preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o 
patrimônio da União e o de terceiros, entre outros. 
II. Podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de 
medidas emergenciais, zelando pelo cumprimento 
das normas legais relativas ao direito de vizinhança, 
promovendo a interdição de construções e instala-
ções não autorizadas, dentre outras previstas no 
CTB. 
 
A) Apenas I está correta; 
B) Apenas II está correta; 
C) Ambas estão corretas; 
D) Ambas estão incorretas; 
E) N.D.A.  
 
25) Segundo o CTB, é verdade AFIRMAR, sobre as 
normas gerais de conduta: 
 
I. Os usuários (condutores, pedestres, passageiros, 
tripulantes, operadores etc) das vias terrestres, de-
vem abster-se de todo ato que possa constituir perigo 
ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas 
ou de animais, ou ainda causar danos às proprieda-
des públicas ou privadas (art. 26, I). 
II. Obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, 
depositando ou abandonando na via objetos ou subs-
tâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo 
(art.26, II). 
 
A) Apenas I está correta; 
B) Apenas II está correta; 
C) Ambas estão incorretas; 
D) Ambas estão corretas; 
E) N.D.A. 
 
 

26) Observe as assertivas abaixo, sobre as Placas de 
identificação do veículo, pode-se AFIRMAR: 
 
I. Externamente, os veículos, são identificados por 
meio de placas dianteiras e traseiras, sendo esta la-
crada em sua estrutura, obedecidas as especifica-
ções e modelos constantes nas Resoluções do CON-
TRAN.  
II. Os veículos de duas ou três rodas são dispensados 
da placa dianteira. 
III. Os caracteres das placas devem ser individualiza-
dos para cada veículo e o acompanharão até a baixa 
do Licenciamento, sendo vedado seu reaproveita-
mento (art.115 §1°). 
 
A) I e II; 
B) I, II e III; 
C) I e III; 
D) II; 
E) N.D.A.  
 
27) No tocante a transferência de propriedade do veí-
culo, é CORRETO considerar: 
 
A) A responsabilidade pelas providências referentes à 
emissão de novo licenciamento, junto ao órgão ou 
entidade executivo de trânsito é do antigo proprietá-
rio; 
B) A responsabilidade pelas providências referentes à 
emissão de novo registro e licenciamento, junto ao 
órgão ou entidade executivo de trânsito é do novo 
proprietário; 
C) A responsabilidade pelas providências é solidária 
assim como as penalidades (caso não ocorra dentro 
de um prazo de 30 dias); 
D) A responsabilidade pelas providências referentes à 
emissão de novo registro, junto ao órgão ou entidade 
executivo de trânsito é do antigo proprietário; 
E) N.D.A.  
 
28) A expedição da CNH, dar-se-á, compulsoriamen-
te: 
 
I. Quando ocorrer alteração de dados do condutor. 
II. Em caso de perda, dano ou extravio. 
III. Quando da substituição do documento de habilita-
ção estrangeira. 
 
A) I; 
B) II; 
C) III; 
D) I, II e III; 
E) I e II. 
 
29) Em relação à condução de veículos de propulsão 
humana e de tração animal, é INCORRETO afirmar: 
 
I. É exigida a autorização expedida pelo órgão execu-
tivo de trânsito do município, e não a CNH ou PPD. 
II. Os proprietários respondem pelos danos provoca-
dos pelos animais soltos nas vias. 
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III. Os animais que circularem pela pista de rolamento 
deverão ser mantidos junto ao bordo da pista. 
 
A) I, II e III; 
B) I e III; 
C) II e III; 
D) I e II; 
E) N. D. A. 
 
30) Dos crimes de trânsito, é CORRETO afirmar: 
 
I. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto 
neste Código Penal, o juiz poderá aplicar a penalida-
de de suspensão da permissão ou habilitação para 
dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais 
sanções penais cabíveis (art.296). 
II. A penalidade de multa reparatória consiste no pa-
gamento, mediante depósito judicial em favor da víti-
ma, ou seus sucessores, de quantia calculada com 
base no disposto no §1º do art. 49 do Código Penal, 
sempre houver prejuízo material resultante do crime. 
 
A) Ambas estão corretas; 
B) Ambas estão incorretas; 
C) Apenas I está correta; 
D) Apenas II está correta; 
E) II está parcialmente incorreta. 
 
31) São isentos da imputabilidade penal, EXCETO: 
 
I. O agente que, por doença mental ou desenvolvi-
mento incompleto ou retardado, era, ao tempo da  
ação ou da omissão, inteiramente incapaz de enten-
der o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento. 
II. Os maiores de dezoito anos, que estão sujeitos às 
normas estabelecidas nas legislações especiais. 
III. A emoção ou a paixão. 
 
A) I apenas; 
B) II apenas; 
C) III apenas; 
D) I, II e III; 
E) II e III. 
 
32) Processo relativo às penalidades de suspensão 
do direito de dirigir, pode-se AFIRMAR: 
 
A) Caso a infração cometida estabeleça a penalidade 
de suspensão do direito de dirigir, seus pontos serão 
computados no processo administrativo à suspensão 
do direito de dirigir quando o condutor atingir infra-
ções gravíssima, grave  ou ser reincidente em infra-
ções médias no período de 12 meses; 
B) Caso a infração cometida estabeleça a penalidade 
de suspensão do direito de dirigir, seus pontos não 
serão computados no processo administrativo à sus-
pensão do direito de dirigir quando o condutor atingir 
20 pontos no período de 12 meses; 
C) Caso a infração cometida estabeleça a penalidade 
de suspensão do direito de dirigir, seus pontos não 

serão computados no processo administrativo à cas-
sação do direito de dirigir quando o condutor atingir 
infrações gravíssima, grave ou ser reincidente em 
infrações médias nos últimos doze meses; 
D) Caso a infração cometida estabeleça a penalidade 
de suspensão do direito de dirigir, seus pontos serão 
computados no processo administrativo à suspensão 
do direito de dirigir quando o condutor atingir 20 pon-
tos no período de 12 meses; 
E) N.D.A.  
 
33) No tocante ao Recolhimento da Carteira Nacional 
de Habilitação, pode-se considerar: 
 
I. É um ato que acaba penalizando. No entanto, o  
agente autoridade de trânsito não tem por competên-
cia este ato. A não ser por fraude, vencida ou risco 
considerável.  
II. Recolhimento deve ser mediante recibo. 
 
A) Ambas são falsas; 
B) Ambas são verdadeiras; 
C) Somente assertiva I; 
D) Somente assertiva II; 
E) I está parcialmente falsa. 
 
34) Analise as assertivas abaixo sobre o Recolhimen-
to do Certificado de Registro: 
 
I. Consiste no recolhimento do documento que certifi-
ca o registro e a propriedade do veículo, aplicável nos 
casos em que houver fundada suspeita quanto a sua 
autenticidade ou adulteração, ou quando, alienado o 
veículo, não for transferida a sua propriedade, medi-
ante a expedição de novo Certificado de Registro, no 
prazo de 48 horas. 
II. Trata-se de medida administrativa de difícil aplica-
ção pelo agente autoridade de trânsito. 
 
A) Apenas I está correta; 
B) Apenas II está correta; 
C) Ambas estão corretas; 
D) Ambas estão incorretas; 
E) II está parcialmente correta. 
 
35) De acordo com a Lei 9.503, 23 de setembro de 
1997 do Código de Trânsito Brasileiro, é correto afir-
mar, sobre as medidas administrativas, EXCETO: 
 
I. Atos administrativos, de natureza restritiva, vincula-
das, de competência da autoridade de trânsito com 
circunscrição sob a via e de seus agentes. 
II. Suprimem a aplicação das penalidades por infra-
ções estabelecidas pelo CTB.  
III. Além das medidas estabelecidas pelo CTB, identi-
fica-se no CTB a medida administrativa de apreensão 
das placas irregulares, prevista no art. 221.  
 
A) I apenas; 
B) II apenas; 
C) III apenas; 
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D) I e II; 
E) I, II, III. 
 
36) Da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, 
cabe ao Presidente ____________ designar o Minis-
tério ou órgão da Presidência, responsável pela coor-
denação ___________ . 
 
A) Do CONTRAN/ máxima/do/SNT; 
B) Da República/máxima/do/SNT; 
C) Do DENATRAN/máxima/do/SNT; 
D) Do CONTRAN e do DENATRAN/máxima/do/SNT; 
E) N.D.A.  
 
37) O CTB regulamenta as cores das placas de acor-
do com a categoria dos veículos. Diante disso, res-
ponda que veículo pode usar placas particulares des-
de que, devidamente registrados e licenciados, obe-
decidos os critérios da legislação que regulamenta o 
uso desses veículos: 
 
A) Veículos oficiais, somente quando estritamente 
usado em serviço reservado de caráter policial; 
B) Veículos de uso bélico; 
C) Veículos de representação pessoal, somente 
quando estritamente usado em serviço reservado de 
caráter de representação pessoal do Presidente e do    
Vice-Presidente da República; 
D) Veículos de representação, somente quando estri-
tamente usado em serviço reservado de caráter de 
representação dos Governadores e do Vice-
Governador; 
E) N. D. A.  
 
38) Segundo o CTB (lei 9.503, 23 de setembro de 
1997), dos Veículos em Circulação Internacional, é 
CORRETO afirmar no que diz respeito à entrada e 
saída temporária ou definitiva de veículos que: 
 
A) O DETRAN fará controle de fronteira com respaldo 
do DNIT; 
B) O DENATRAN fará controle de fronteira com res-
paldo do DNIT; 
C) O CONTRAN fará controle de fronteira com respal-
do do DNIT; 
D) As repartições aduaneiras e os órgãos de controle 
de fronteira comunicarão diretamente ao RENAVAM a 
entrada e saída temporária ou definitiva de veículos; 
E) N. D. A. 
 
39) Da sinalização horizontal, pode-se AFIRMAR que 
se apresenta em: 
 
A) Duas cores; 
B) Três cores; 
C) Quatro cores; 
D) Cinco cores; 
E) N. D. A. 
 
 
 

40) Observe o desenho abaixo. 
  

 
 
Para condução de veículos que a segunda unidade é 
de até 8 lugares, a categoria correspondente é: 
 
A) C 
B) D  
C) B 
D) E 
E) N D.A. 
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