PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA – SP
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01 /2013
PROVA OBJETIVA – CARGO: 2.01 – AGENTE DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE

Leia o texto abaixo para responder as questões
de nº 01 à 02
Mais de 40% dos jogadores do país admitem
beber toda semana.
Uma pesquisa produzida pelo UOL Esporte junto
a 105 jogadores de grandes clubes do país
confrontou a classe com perguntas polêmicas
sobre comportamento fora dos gramados. Em
uma das respostas, 42% dos entrevistados
afirmaram que bebem pelo menos uma vez por
semana.
Em condição de anonimato nas respostas, 39%
afirmaram que bebem entre uma e duas vezes
por semana. Outros 3% admitiram que
consomem álcool mais de três vezes por
semana.
Dos entrevistados, 24% não quiseram responder
a pergunta e outros 34% afirmaram que não
consomem bebidas alcoólicas. (...)
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2013/05/06/maioria-dosjogadores-do-pais-admite-beber-toda-a-semana.htm em 06/05/2013

QUESTÃO 01
De acordo com o texto acima, podemos afirmar
que:
a)A maioria dos jogadores não quiseram
responder a pergunta.
b) Mais da metade dos entrevistados bebem
todos os dias.
c) A maioria dos jogadores bebem pelo menos
uma vez por semana.
d) Todos os entrevistados fazem uso de bebidas
alcoólicas.
QUESTÃO 02
Na frase: “Dos entrevistados, 24% não quiseram
responder a pergunta.”, a palavra destacada
pode ser classificada como:
a) Advérbio de negação.
b) Advérbio de tempo.
c) Advérbio de intensidade.
d) Locução adverbial de negação.
QUESTÃO 03
Observe as seguintes orações:
I) Deixe-as dormir.
II) Deixaram tudo para mim fazer.
III) Fizeram-nos esperar.

IV) Mandaram-me entrar.
Quanto à colocação dos pronomes em
destaque podemos afirmar que:
a) As orações dos quatro itens apresentam
colocação pronominal correta.
b) Apenas orações I, II e III estão corretas.
c) As orações dos quatro itens apresentam
colocação pronominal incorreta.
d) Apenas as orações I, III e IV estão corretas.
QUESTÃO 04
Lendo atentamente as orações dos períodos
a seguir, indique a única alternativa que
apresenta erro quanto à pontuação:
a) “Findas as lições, espaçou as visitas, sumiuse afinal.” (Graciliano Ramos)
b) “Dentro do navio homens e mulheres
conversavam.” (Jorge Amado)
c) “Mas padre Anselmo, era assim mesmo:
amigo dos pobres.” (João Bezerra)
d) “-Aonde? Perguntou Dona Plácida.”
(Machado de Assis)
QUESTÃO 05
Na frase: “Meu sonho sempre foi visitar a
cidade-luz.” A expressão em destaque tratase de uma:
a) Paráfrase.
b) Ideia central.
c) Síntese.
d) Perífrase.
QUESTÃO 06
Assinale a alternativa que apresenta oração
com sujeito indeterminado.
a) Ela tem boa educação.
b) Atropelaram uma senhora na esquina.
c) Eu viajarei amanhã.
d) O operário feriu-se durante o trabalho.
QUESTÃO 07
Examinando a grafia das seguintes palavras:
I) Discussão.
II) Excesso.
III) Antessala.
IV) Ojeriza.
Podemos afirmar que:
a) Todas as palavras estão corretas.
b) Apenas as palavras I, II e IV estão corretas.
c) Todas as palavras estão incorretas.
d) Apenas a palavra IV está incorreta.
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QUESTÃO 08
Nas frases: “A Argentina é o segundo maior país
da América do sul.” “A renúncia do papa Bento
XVI foi anunciada na manhã do dia 11 de
fevereiro de 2013.” “O conclave de 2013 elegeu
seu
sucessor,
Francisco.”
As
palavras
destacadas
classificam-se
respectivamente
como:
a)
Artigo
definido/
numeral/
pronome
possessivo.
b) Artigo indefinido/ numeral/ pronome
demonstrativo.
c) Numeral/ numeral/ pronome possessivo.
d)
Artigo
definido/
numeral/
pronome
demonstrativo.
QUESTÃO 09
Assinale a opção que apresenta a regência
verbal incorreta:
a) Os camponeses aspiram a uma vida mais
confortável.
b) Ao assinar o contrato, o empresário visou,
apenas, ao lucro pretendido.
c) O rapaz presenciou o trabalho dos
agricultores.
d) O ladrão agrediu-lhe sem necessidade.
QUESTÃO 10
Assinale a opção que completa corretamente
as lacunas da frase:
Este meu amigo.................vai..................-se para
ter direito ao título de eleitor.
a) Extrangeiro / naturalizar.
b) Estrangeiro / naturalisar.
c) Estrangeiro / naturalizar.
d) Extrangeiro / naturalisar
QUESTÃO 11
A porção pintada da figura abaixo corresponde
a que fração da figura total?

a) 1/3

b) 10
c) 3/10
d) 2/3
QUESTÃO 12
Qual a solução para a seguinte expressão
aritmética:

a) 1
b) 1/15
c) 1/25
d) 1/35
QUESTÃO 13
As águas ocupam três quartos de toda
superfície terrestre, em termos de volume de
água isso corresponde a aproximadamente
1,4 x 1018litros de água. No entanto, apenas
4,2 x 1016 litros deste valor corresponde à
água doce. Sabendo que nosso planeta
possui cerca de 7 bilhões de habitantes
segundo dados da divisão de estudos da
população da ONU. Qual seria o volume de
água doce por habitante do nosso planeta?
a) 6 x 106 l/hab
b) 5 x 1018 l/hab
c) 2 x 1016 l/hab
d) 0,2 x 109 l/hab
QUESTÃO 14
Um passageiro embarcou em um ônibus na
cidade A às 14h 32 min 18s, esse ônibus saiu
da rodoviária desta cidade às 14h 55min 40s
e chegou na rodoviária da cidade B às 19h
27min 15s, do mesmo dia. Quanto tempo o
passageiro permaneceu no interior do
ônibus?
a) 05h 54min 09s
b) 04h 05min 57s
c) 05h 05min 09s
d) 04h 54min 57s
QUESTÃO 15
Qual é a forma decimal de se escrever a
seguinte medida 3 km + 38 cm, exprimindo-a
em metros.
a) 3038,00
b) 3003,80
c) 3380,00
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d) 3000,38
QUESTÃO 16
Ao comprar um eletrodoméstico em uma loja
que estava dando 20% de desconto, o cliente
ganhou um desconto de R$500,00. Qual era o
preço do eletrodoméstico e quanto foi pago
por ele respectivamente.
a) R$2.720,00 e R$2.240,00
b) R$1.900,00 e R$1.400,00
c) R$2.500,00 e R$2.000,00
d) R$3.500,00 e R$3.000,00
QUESTÃO 17
Todo mês vem descontado na folha de
pagamento de um trabalhador o valor de
280,00 reais. Sabendo que o salário bruto deste
trabalhador é de R$ 1.400,00, este desconto
equivale a quantos por cento do salário do
trabalhador?
a) 5%
b) 20%
c) 2%
d) 25%
QUESTÃO 18
Ao abastecer um automóvel, o seu dono pagou
de trinta litros de um combustível R$ 90,00,
quanto custará se o automóvel for abastecido
com setenta litros do mesmo combustível?
a) 210,00 reais
b) 200,00 reais
c) 95,00 reais
d) 150,00 reais
QUESTÃO 19
Qual a área da coroa (destacada em cinza),
sabendo que R = 6 m e r = 2 m? Por
simplificação adote π = 3.

a) 8 m²
b) 96 m²
c) 4 m²
d) 40 m²

QUESTÃO 20
Qual será a medida da capacidade, em
litros, de um latão de gasolina, de forma de
paralelepípedo retângulo com 2 m de
comprimento, 3 m de largura e 1,5 m de
altura. Dado que 1 m³ = 1000 l.
a) 9 l
b) 9 m³
c) 9000 l
d) 9000 m³
QUESTÃO 21
Para garantir uma efetiva conduta ética no
âmbito
dos
departamentos
da
administração pública, é necessário:
a) Estabelecer um rígido código de ética a
ser imposto a todos os membros da
organização, sob pena de severas
punições.
b) Oferecer um manual de ética para cada
empregado, a fim de que eles possam
notificar os superiores sobre possíveis
deslizes e erros praticados pelos colegas.
c) Desenvolver um clima organizacional no
qual a reflexão ética possa ser exercida.
d) Criar forte estrutura hierárquica, pois só
com clara definição de poder no
departamento é que pode haver ética.
QUESTÃO 22
A cidadania exige ações do cidadão. Os
acontecimentos não dependem apenas do
governo. Dependem das atitudes de cada
um. Não podemos deixar de reconhecer a
responsabilidade que temos pelo nosso
destino. O uso do poder de influenciar nos
acontecimentos da sociedade é exercido,
principalmente, pela exigência:
a) Das Administrações Públicas
b) Das leis.
c) Dos Prefeitos.
d) Dos desfavorecidos.
QUESTÃO 23
São atitudes positivas para uma boa relação
humana no trabalho todas abaixo, exceto:
a) Quando
estiver
participando
de
discussões em grupo, defina bem o
sentido das palavras para evitar duplo
sentido e mal-entendidos.
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b) Não procure as causas da sua antipatia, afim
de vencê-las! Isso poderá não contaminar
seu ambiente de trabalho.
c) Seja prestativo na medida certa para não ser
mal interpretado.
d) Dê atenção com quem fala com você. Evite
interromper a palavra; espere sua vez.

III- Promova e/ou descontrole o estado de
choque.
IV- Providencie uma maca.
a) I e II apenas são verdadeiras.
b) II e IV apenas são verdadeiras.
c) III e IV apenas são verdadeiras.
d) I, II e IV apenas são verdadeiras.

QUESTÃO 24
Para evitar acidentes em decorrência de
levantamento e transporte manual de cargas
pesadas, os mesmos devem ser evitados,
devendo ser realizados por equipamentos
mecânicos. Se isto não for possível, várias
pessoas devem trabalhar juntas, sendo
importante que todas utilizem os métodos
corretos de levantamento.
O levantamento de peso deve ser realizado
com:
a) O auxílio das pernas.
b) O auxílio das costas.
c) O auxílio das mãos.
d) O auxílio dos pés.

QUESTÃO 27
O governo decidiu garantir a redução na
conta de luz, cujo prazo de validade da MP
terminou na última segunda-feira 03/06. Na
manhã de quarta-feira dia 29 de maio, a
ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, disse
que o governo tem a solução para manter o
desconto: um decreto e uma Medida
Provisória que já está tramitando no
Congresso. Essa atitude do governo foi em
decorrência de:
a) O Senado não ter votado a Medida
Provisória.
b) O ministro de minas e Energia ser
exonerado do cargo sob suspeita de
corrupção ativa.
c) A presidenta Dilma não ter tido força
política suficiente para negociar com as
empresas fornecedoras e geradoras de
energia.
d) Recesso dos deputados em virtude do
Feriado de 3º de maio.

QUESTÃO 25
Sobre os diretos individuais e coletivos, assinale a
alternativa correta:
a) É violável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na
forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual.
b) É restrito o exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer;
c) É livre a locomoção no território nacional em
tempo de paz, podendo qualquer pessoa,
nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou
dele sair com seus bens;
d) É restrito a manifestação do pensamento,
sendo livre o anonimato;
QUESTÃO 26
Defronte a um acidente com vítima, antes de
providenciar sua remoção é essencial que seja
executada as seguintes ações:
I- Realizar o Controle de hemorragias e
respiração
II- Imobilizar todos os pontos suspeitos de
fraturas.

QUESTÃO 28
Analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta em conformidade com a
circulação dos veículos não motorizados:
I- Os veículos motorizados serão sempre
responsáveis pela segurança dos não
motorizados.
II- A circulação de bicicletas deverá ocorrer
nos bordos da pista, no mesmo sentido de
circulação da via, com preferência sobre
os veículos automotores.
III- Durante a manobra de mudança de
direção,
o
condutor
de
veículos
motorizados deverá ceder passagem aos
pedestres e ciclistas.
IV- Deixar de guardar a distância lateral de
1,50m ao passar ou ultrapassar bicicleta é
considerada
infração
média
com
penalidade de multa.
a) I e II apenas são corretas.
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b) III e IV apenas são corretas.
c) I, III e IV apenas são corretas.
d) I, II, III, e IV são corretas.

b) Divisão por faixa para pedestres e ciclistas.
c) Ciclista à esquerda, pedestre à direita.
d) Via obrigatória para pedestres e ciclistas.

QUESTÃO 29
A sinalização horizontal:
a) Não permite o melhor aproveitamento do
espaço viário disponível, maximizando seu
uso.
b) Diminui a segurança em condições adversas
tais como: neblina, chuva e noite.
c) Contribui para a redução de acidentes.
d) Dificulta as mensagens aos condutores e
pedestres.

QUESTÃO 33
De acordo com a Resolução CONTRAN 160
a sinalização cuja finalidade é identificar as
vias e os locais de interesse, bem como
orientar condutores de veículos quanto aos
percursos, os destinos, as distâncias e os
serviços auxiliares, podendo também ter
como função a educação do usuário, é
denominada de:
a) Sinalização de advertência.
b) Sinalização de Informação.
c) Sinalização de Regulamentação.
d) Sinalização Complementar.

QUESTÃO 30
Assinale a alternativa que contempla a
utilização Correta quanto ao padrão de cores
na cor amarela?
a) Demarcar obstáculos transversais à pista
(lombada).
b) Delimitar áreas de circulação.
c) Inscrever símbolo (cruz).
d) Demarcar linha de retenção e linha de “Dê a
preferência”.
QUESTÃO 31
A sinalização horizontal é classificada em,
exceto:
a) Marcas Longitudinais – separam e ordenam
as correntes de tráfego.
b) Marcas
Transversais
–
ordenam
os
deslocamentos frontais dos veículos e
disciplinam os deslocamentos de pedestres.
c) Marcas de Sombreamento – orientam os
fluxos de tráfego em uma via.
d) Marcas de Delimitação e Controle de Parada
e/ou Estacionamento– delimitam.
QUESTÃO 32
No que tange a resolução CONTRAN 160, a
placa abaixo indica:

a) Faixa exclusiva para pedestres e ciclistas.

QUESTÃO 34
As placas de advertência indicam aos
condutores os perigos que não lhes sejam
perceptíveis. Suas mensagens têm caráter de
recomendação. São de forma quadrada, nas
cores amarela e preta e sua colocação é tal
que suas diagonais ficam nas posições
vertical e horizontal.
Podemos agrupá-las da seguinte forma,
exceto:
a) Placas referentes à curvas.
b) Placas referentes a cruzamentos.
c) Placas referentes ao perfil.
d) Placas referentes as vias urbanas.
QUESTÃO 35
Analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa incorreta:
Art. 105 da lei Federal 9503/97 insurge que
são equipamentos obrigatórios dos veículos,
entre outros a serem estabelecidos pelo
CONTRAN:
a) Cinto
de
segurança,
conforme
regulamentação específica do CONTRAN,
inclusive para veículos destinados ao
transporte de passageiros em percursos
em que seja permitido viajar em pé.
b) 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
quatro mil, quinhentos e trinta e seis
quilogramas, equipamento registrador
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instantâneo inalterável de velocidade e
tempo.
c) Encosto de cabeça, para todos os tipos de
veículos automotores, segundo normas
estabelecidas pelo CONTRAN.
d) Dispositivo destinado ao controle de emissão
de gases poluentes e de ruído, segundo
normas estabelecidas pelo CONTRAN.
QUESTÃO 36
Segundo o Caderno do Programa Brasil
Acessível - Passeio Público é a área destinada à
circulação de pessoas. Normalmente localizada
nas calçadas, mas podendo existir também em:
a) Praças.
b) Parques.
c) Pista
de
rolamento
devendo
haver
demarcação com pintura ou algum
elemento separador: canteiro, por exemplo.
d) Rodovias interestaduais privatizadas com
pintura ou algum elemento separador: cones,
por exemplo.
QUESTÃO 37
De acordo com o Caderno do Programa Brasil
Acessível são Fatores que afetam a segurança
do pedestre, expondo-o ao contato com o
tráfego de veículos:
I - Inadequação dos passeios para atender
aos fluxos de pedestres;
II - Ciclos semafóricos inadequados;
III- Abrigos de pontos de embarque e
desembarque de passageiros de ônibus de
tamanho desproporcional em relação ao
passeio;
IV- Pisos inadequados e em mau estado de
conservação;
V- Desníveis abruptos entre o passeio e as
rampas de garagem;
VI - Ausência de sinalização tátil específica;
VII - Veículos estacionados indevidamente sobre
as calçadas,
VIII - Obras ocupando o espaço dos passeios.
a) I, II, III e IV apenas são corretos.
b) IV, V e VIII apenas são corretos.
c) III, IV e V apenas são corretos.
d) I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII são corretos.
QUESTÃO 38
Em conformidade com o Caderno do Programa
Brasil Acessível o dimensionamento da faixa

elevada é feito da mesma forma que a faixa
de travessia de pedestres, acrescida dos
espaços necessários para a rampa de
transposição para veículos. A faixa elevada
pode estar localizada nas esquinas ou no
meio das quadras.
A sua utilização é recomendada nas
seguintes situações:
a) Em travessias com fluxo de pedestres
superior a 100 pedestres/hora e fluxo de
veículos inferior a 50 veículos/hora.
b) Em travessias com fluxo de pedestres
superior a 150 pedestres/hora e fluxo de
veículos inferior a 75 veículos/hora.
c) Em travessias com fluxo de pedestres
superior a 250 pedestres/hora e fluxo de
veículos inferior a 75 veículos/hora.
d) Em travessias com fluxo de pedestres
superior a 500 pedestres/hora e fluxo de
veículos inferior a 100 veículos/hora.
QUESTÃO 39
De acordo com o Art. 69 da lei Federal
9503/97 para cruzar a pista de rolamento o
pedestre tomará precauções de segurança,
levando em conta, principalmente, a
visibilidade, a distância e a velocidade dos
veículos, utilizando sempre as faixas ou
passagens a ele destinadas sempre que
estas existirem numa distância de até:
a) 05 (cinco) metros.
b) 25 (vinte e cinco) metros.
c) 40 (quarenta) metros.
d) 50 (cinquenta) metros.
QUESTÃO 40
Sobre a Engenharia de Tráfego, da
Operação,
da
Fiscalização
e
do
Policiamento Ostensivo de Trânsito é
incorreto afirmar:
a) Qualquer obstáculo à livre circulação e à
segurança de veículos e pedestres, tanto
na via quanto na calçada, caso não
possa ser retirado, deve ser devida e
imediatamente sinalizado.
b) Nenhuma obra ou evento que possa
perturbar ou interromper a livre circulação
de veículos e pedestres, ou colocar em
risco sua segurança, será iniciada sem
permissão prévia do órgão ou entidade
de trânsito com circunscrição sobre a via.
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c) Nenhum projeto de edificação que possa
transformar-se em polo atrativo de trânsito
poderá ser aprovado sem prévia anuência
do órgão ou entidade com circunscrição
sobre a via e sem que do projeto conste área
para estacionamento e indicação das vias
de acesso adequadas.
d) É permitida a utilização das ondulações
transversais e de sonorizadores como
redutores de velocidade, exceto em casos
especiais definidos pelo órgão ou entidade
competente,
nos
padrões
e
critérios
estabelecidos pelo CONTRAN.
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