CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. O Código de Trânsito Brasileiro foi instituído no ano de:
(a) 1996.
(b) 1997.
(c) 1998.
(d) 1999.
2. As Disposições Preliminares do Código de Trânsito Brasileiro referem-se determinantemente:
(a) Às entidades fiscais.
(b) Ao trânsito de qualquer natureza, nas vias terrestres do território nacional.
(c) À habilitação reciclagem.
(d) Às penalidades.
3. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades:
(a) De Centros de Formação de Condutores.
(b) De educação no trânsito.
(c) Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
4. O que significa CONTRAN:
(a) Conselho dos Trabalhadores de Trânsito.
(b) Conselho de Tratamento Móvel.
(c) Conselho Nacional de Trânsito.
(d) Conselho dos Trabalhadores Móveis.
5. O Conselho Nacional de Trânsito deve ter sua sede:
(a) Em qualquer Estado.
(b) Em qualquer Município.
(c) No Distrito Federal.
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
6. O que significa CETRAN:
(a) Conselho Estadual de Trânsito.
(b) Conselho Distrital de Trânsito.
(c) Conselho Municipal de Trânsito.
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
7. O Código de Trânsito Brasileiro determina a criação do JARI, que significa:
(a) Juntas Averbadas de Recursos de Infrações.
(b) Juntas Administrativas de Regulação Instável.
(c) Juntas Administrativas de Recursos de Infrações.
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
8. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro compete à Polícia Rodoviária Federal efetivamente
supervisionar as:
(a) Rodovias e estradas federais.
(b) Estradas
(c) Pontes
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
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9. O artigo 28, no Capítulo II do Código de Trânsito Brasileiro trata do:
(a) Condutor, domínio do veículo e segurança no trânsito.
(b) Condutor e segurança no trânsito.
(c) Condutor e domínio do veículo.
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
10. O Código de Trânsito Brasileiro deve ser sancionado pelo:
(a) Prefeito Municipal.
(b) Câmara de Vereadores.
(c) Presidente da República.
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
11. A Lei que institui o Código de Trânsito Brasileiro:
(a) Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
(b) Lei Nº 9.503, de 24 de setembro de 1997.
(c) Lei Nº 9.503, de 25 de setembro de 1997.
(d) Lei Nº 9.503, de 26 de setembro de 1997.
12. Que órgão oficial decretou a Lei do Código de Trânsito Brasileiro:
(a) A Câmara de Vereadores.
(b) O Conselho Estadual de Educação.
(c) O Congresso Nacional.
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
13. De que trata o artigo 30, Capítulo III do Código de Trânsito Brasileiro:
(a) Condutor e ultrapassagem.
(b) Somente condutor.
(c) Somente ultrapassagem.
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
14. De que trata o artigo 40, Capítulo III do Código de Trânsito Brasileiro:
(a) Luzes em veículo.
(b) Animais na pista.
(c) Ultrapassagem.
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
15. No artigo 61, Capítulo III, a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de:
(a) Sinalização.
(b) Manual Individual.
(c) Através de cartilha.
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
16. No Código de Trânsito Brasileiro, Capítulo III, lê-se em destaque: “Das Normas Gerais e de
Circulação e...”
(a) Postura.
(b) Conduta.
(c) Tráfego.
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
17. No artigo 2º, Capítulo I, definindo o que são vias terrestres este artigo classifica as mesmas em:
(a) Urbanas e Rurais.
(b) Urbanas.
(c) Rurais.
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
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18. O Capítulo II trata em âmbito geral:
(a) Das Infrações.
(b) Das Disposições Preliminares.
(c) Do Sistema Nacional de Trânsito.
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
19. A sigla do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação é:
(a) RENAH.
(b) RENACH.
(c) RENCHA.
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
20. No artigo 28, Capítulo II, o condutor, no domínio do veículo, deve ter sua atenção voltada para
a:
(a) Segurança do Trânsito.
(b) Avenida por onde trafega.
(c) Pedestres que estejam em espaço de passeio.
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas.
LEGISLAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DE CARGO
21. Não é atribuição do operador de máquinas:
(a) cumprir carga horária semanal de 44 horas;
(b) proceder à limpeza de peças e oficinas;
(c) auxiliar no conserto de máquinas;
(d) abrir valetas e cortar taludes.
22. O operador de máquinas tem a obrigação de:
(a) aplicar inseticidas e fungicidas;
(b) efetuar a remoção de lixos e detritos de vias públicas;
(c) cuidar da limpeza e conservação de máquinas, zelando por seu bom estado de funcionamento;
(d) entregar documentos, mensagens e encomendas.
23. O operador de máquinas tem, entre suas atividades, que:
(a) carregar e descarregar veículos em geral;
(b) cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento;
(c) proceder escavações, transporte de terra, compactação de terrenos, aterros e trabalhos
semelhantes;
(d) auxiliar em tarefas de calçamentos e pavimentação em geral.
24. Em relação ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é
incorreto afirmar que:
(a) para cada falta sem motivo justificado, a partir da segunda durante o mês, o servidor perderá o
equivalente a uma remuneração de repouso;
(b) a remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho;
(c) em nenhuma hipótese poderá ser exigido o trabalho nos dias feriados, civis ou religiosos;
(d) remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias,
estabelecidas em lei.
25. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens, com exceção de :
(a) prêmio por pontualidade;
(b) indenizações;
(c) auxílios e adicionais;
(d) auxílio para diferença de caixa.
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26. Não é dever do servidor público municipal:
(a) observar as normas legais e regulamentares;
(b) participar de comemorações e atividades desportivas;
(c) levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão de
seu cargo;
(d) apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado, ou com o
uniforme que for determinado.
27. Em relação ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é
correto afirmar que:
(a) o servidor somente responde civil e penalmente pelo exercício irregular de suas atribuições;
(b) a responsabilidade civil decorre somente de atos praticados de forma dolosa contra terceiros;
(c) a responsabilidade penal decorre de ato omisso ou comissivo praticado no desempenho de cargo
ou função;
(d) a responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição
criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
28. Não é caso de aplicação de pena de demissão ao servidor:
(a) crime contra a administração pública;
(b) inobservância de dever funcional previsto em lei;
(c) indisciplina ou insubordinação graves ou reiteradas;
(d) improbidade administrativa.
29. Quanto à Lei Orgânica Municipal, é correto afirmar que:
(a) o Município deve estimular a especulação imobiliária;
(b) o Município deve urbanizar, regularizar e titular áreas ocupadas por população de baixa renda
passíveis de urbanização;
(c) o Município não deve permitir a participação de entidades comunitárias na elaboração do Plano
Diretor;
(d) o Plano Diretor é apenas uma orientação para melhorar o padrão das construções no Município.
30. Sobre a política de assistência social municipal, é incorreto dizer que:
(a) tem como objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
(b) as pessoas com menos de 14 anos e mais de 60 anos de idade terão prioridade absoluta em todos
os programas de natureza social;
(c) o Município realizará os programas de assistência exclusivamente com a participação dos
servidores municipais;
(d) visa dar amparo aos carentes e desassistidos.
31. Quanto à aposentadoria, pode-se afirmar que:
(a) será compulsória aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição;
(b) as mulheres poderão se aposentar com 50 (cinquenta) anos, desde que tenham 20 (vinte) de
contribuição, com proventos integrais;
(c) os proventos dos aposentados não serão revistos juntamente e na mesma proporção que dos
servidores em atividade;
(d) não será admitida aposentadoria proporcional.
32. Os servidores públicos municipais não terão direito a:
(a) auxílio natalidade;
(b) salário família;
(c) plano de seguridade social;
(d) salário paternidade.
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33. Sobre a Lei Orgânica Municipal, é correto dizer que:
(a) o Prefeito não pode vetar projetos aprovados pela Câmara de Vereadores;
(b) o Prefeito representa o Município em juízo e fora dele;
(c) a Câmara de Vereadores dispõe sobre a organização e o funcionamento da Administração
Municipal;
(d) a Câmara de Vereadores fixa as tarifas dos serviços públicos concedidos e permitidos.
34. Para a realização de obra pública que não seja de extrema urgência não é necessário:
(a) o orçamento de seu custo;
(b) os prazos de seu início e de seu término;
(c) a apresentação de projeto paisagístico;
(d) a indicação dos recursos financeiros para as despesas.
35. É correto dizer que:
(a) o servidor público poderá vestir-se de acordo com seu gosto pessoal, não podendo ser obrigado a
usar uniforme;
(b) o servidor público deve lealdade às instituições que servir;
(c) o servidor público pode falar livremente sobre os assuntos da repartição;
(d) o servidor público deve tratar o público em geral da mesma maneira como for tratado, pois não
precisa ser amável com todos.
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia com atenção os quadros abaixo, para responder às questões de 36 a 40:
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36. Nos quadros 4 e 5, o relacionamento entre pai e filho acontece de forma:
(a) intolerante
(b) autoritária
(c) amigável
(d) com indiferença
37. No texto, o papel do pai de cuidar do filho inverteu-se quando:
(a) a mãe deu assistência ao filho.
(b) o pai deu assistência à mãe.
(c) a mãe deu assistência ao pai.
(d) a mãe deu assistência ao pai e ao filho.
38. Quais são os pronomes interrogativos presentes nas seguintes falas das personagens:
– O que está fazendo Cebolinha?!
– Quantas vezes eu já falei que é perigoso brincar com martelos?!
(a) que e quantas.
(b) que e como.
(c) quantas e isso.
(d) isso e quando.
39. Em algumas falas do pai de Cebolinha há o emprego de sinais de pontuação no final da frase. O
que esses sinais exprimem?
(a) o ponto de interrogação indica as perguntas feitas a Cebolinha e o ponto de exclamação exprime
a irritação do pai com a possibilidade de Cebolinha ferir-se com o martelo.
(b) a irritação da mãe quando ouviu os gritos do pai.
(c) a felicidade da mãe ao ver que o brinquedo estava consertado.
(d) nenhuma das alternativas.
40. No quadro 7, a palavra “AI!” – pronunciada algumas vezes para expressar a dor da martelada no
dedo sofrida pelo pai de cebolinha – pertence a qual classe de palavras:
(a) interjeição
(b) adjetivo
(c) pronome
(d) verbo
Leia e observe esta tirinha:

Laerte. Em classificados. São Paulo, Devir, 2002.

41. Nos três primeiros quadrinhos, qual a classe gramatical da palavra “reduza”:
(a) forma do pronome reduzir
(b) forma do adjetivo reduzir
(c) forma do substantivo reduzir
(d) forma do verbo reduzir
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42. A forma do verbo reduzir, nos três primeiros quadrinhos, expressa:
(a) orientação
(b) negação
(c) indecisão
(d) elogio
43. Nos três primeiros quadrinhos, qual a classe gramatical das palavras sublinhadas “Reduza a 80
km”, “Reduza a 50 km” e “Reduza a 10 km”:
(a) adjetivo
(b) pronome
(c) numeral
(d) substantivo
Leia a história em quadrinhos:

Angeli Ozzy – Visita de parentes. Folha de S. Paulo. 19/08/1994.

44. Pode se deduzir do texto, que o relacionamento entre os familiares dava-se:
(a) em sentido amigável
(b) em sentido de crítica
(c) em sentido de autoritarismo
(d) em sentido de elogios
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45. Nas falas da tia e da avó, aparecem duas palavras já separadas em sílabas. O que Angeli, autor
dessa história em quadrinhos de humor, quis sugerir com essa divisão:
(a) para expressar carinho, ternura e encantamento por elas.
(b) para expressar desprezo e autoritarismo por elas.
(c) para expressar tristeza e encantamento por elas.
(d) nenhuma das alternativas.
46. No terceiro balão, pode-se identificar, entre os primos, uma relação de:
(a) carinho
(b) amor
(c) desprezo
(d) agressividade
47. No segundo balão, na frase “E aí, garotão, tá lembrado do titio?”, a palavra “tá” corresponde ao
verbo:
(a) estar
(b) comprar
(c) fazer
(d) andar
48. Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela mesma regra de “vovô”:
(a) coisas
(b) tricô
(c) armário
(d) relâmpago
49. Na história em quadrinhos tem:
(a) 5 pontos de exclamação – 2 pontos de interrogação
(b) 4 pontos de interrogação – 2 pontos de exclamação
(c) 4 pontos de interrogação – 1 pontos de exclamação
(d) 5 pontos de interrogação – 2 pontos de exclamação
50. As palavras “bonitinho” e “netinho” apresentam-se, respectivamente:
(a) grau diminutivo – grau aumentativo
(b) grau aumentativo – grau aumentativo
(c) grau comparativo de igualdade – grau comparativo de inferioridade
(d) grau diminutivo – grau diminutivo
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