
Concurso Público/2013

Agente de Trânsito

AGENDA 

l 29/07/2013, divulgação do gabarito 
e exemplar dos Cadernos de 
Questões da Prova Objetiva. 

l 31/07/2013, disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas

l 01/08 e 02/08/2013, recursos contra 
formulação e conteúdos da Prova 
Objetiva na Internet. 

l 09/08/2013, divulgação do resultado 
da análise dos recursos da Prova 
Objetiva. 

l 12/08/2013, divulgação do Resultado 
das Provas Objetivas. 

l Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: 
itupeva2013@biorio.org.br

Caderno: 1   Aplicação: Tarde

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do cartão de respostas.

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado.

3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na 
sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata 
de suas respectivas assinaturas.

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões, pois a imagem do 
seu cartão de respostas será disponibilizado em http://concursos.
biorio.org.br 

 INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém 50 

questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente 
uma correta.

3 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

4 - Confira se seus dados e a função pública escolhida, indicados no 
cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal de sala ou ao Chefe de Local. 
Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no 
espaço apropriado.

5 - Confira atentamente se a função pública e o número do caderno 
que consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta em 
seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de sala ou ao Chefe de Local.

6 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

Prefeitura Municipal de Itupeva

CÓDIGO: AGT01
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AGENTE DE TRÂNSITO                                                                                                        CADERNO 1

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

ABANDONE DEZ HÁBITOS QUE 
FAVORECEM A MÁ DIGESTÃO

Carolina Gonçalves

 Ao comer rapidamente, cometemos dois erros 
cruciais - não mastigamos direito e não damos tempo 
suficiente ao nosso cérebro para perceber que estamos 
comendo. “Quando começamos a mastigar, nosso 
organismo libera uma enzima que facilita a quebra do 
alimento, iniciando o processo de digestão”, explica 
o nutrólogo Fernando Bahdur Chueire, da Associação 
Brasileira de Nutrologia (Abran). Desta maneira, é 
fundamental triturar bem os alimentos antes de engolir 
calmamente, para que a enzima tenha tempo de agir, 
facilitando o trabalho do estômago e evitando que o 
órgão fique sobrecarregado - fator que deixaria a digestão 
mais lenta. Além disso, cada refeição deve ter duração 
de pelo menos 20 minutos. “Esse é o tempo médio que 
leva para o intestino liberar o hormônio que ativa o centro 
de saciedade do cérebro depois que começamos a nos 
alimentar”, explica. Almoçar em menos tempo que isso 
não irá proporcionar a sensação de saciedade, fazendo 
com que a ingestão seja exagerada, dificultando a digestão 
e favorecendo problemas como refluxo. “Comer demais 
também torna o processo de digestão mais demorado, 
causando sensação de mal estar”, alerta o nutrólogo. De 
acordo com o profissional, o ideal é comer até sentir-se 
bem e não até ficar “cheio”.

1 - A primeira frase do texto – Ao comer rapidamente 
– pode ser reescrita na forma desenvolvida, de forma 
adequada ao texto, da seguinte forma:

(A) Se comermos rapidamente
(B) Quando comemos rapidamente
(C) Para comermos rapidamente
(D) Logo que comemos rapidamente
(E) À medida que comemos rapidamente

2 - O texto emprega o pronome “nós” nas formas verbais: 
cometemos, mastigamos etc. Nesse caso, esse pronome 
se refere:

(A) a todos os autores de textos
(B) ao autor e o leitor do presente texto
(C) aos leitores do texto
(D) às pessoas em geral
(E) aos que comem fora de casa

3 - O título do texto fala de dez hábitos que devemos 
abandonar para termos boa digestão; em relação a esses 
hábitos, podemos dizer que:

(A) o texto aborda todos eles de forma indireta.
(B) o autor só aborda um desses maus hábitos.
(C) o texto comenta dois desses hábitos prejudiciais.
(D) nenhum mau hábito chega a ser comentado no texto.
(E) todos são citados, mas só alguns deles são comentados.

4 - As palavras do nutrólogo têm a função de:

(A) desmentir uma afirmação do texto.
(B) consertar um erro anterior.
(C) criticar um erro comum de todos.
(D) elogiar a posição de autoridades.
(E) explicar um fato citado anteriormente.

5 - O emprego de aspas na última palavra do texto tem a 
função de:

(A) destacar o termo de forma humorística.
(B) mostrar que se trata de palavra dita pelo nutrólogo.
(C) indicar que a linguagem é coloquial.
(D) criticar quem come demais nas refeições.
(E) alertar para o perigo de comer muito.

6 - Segundo o texto, devemos mastigar bem os alimentos, 
pois, assim:

(A) o cérebro tem tempo de estimular o apetite.
(B) os alimentos triturados produzem saciedade.
(C) as enzimas estomacais têm tempo de atuação.
(D) dentes, gengivas e língua não sofrem danos.
(E) a saciedade vem mais cedo, evitando-se o exagero.

7 - “Ao comer rapidamente, cometemos dois erros cruciais 
- não mastigamos direito e não damos tempo suficiente ao 
nosso cérebro para perceber que estamos comendo”.

A ação verbal abaixo que tem um agente diferente das 
demais é:

(A) comer
(B) cometemos
(C) mastigamos
(D) perceber
(E) estamos comendo
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AGENTE DE TRÂNSITO                                                                                                        CADERNO 1

8 - A alternativa em que o vocábulo QUE tem classe 
diferente das demais é:

(A) “não damos tempo suficiente ao nosso cérebro para 
perceber que estamos comendo”.

(B) “Quando começamos a mastigar, nosso organismo 
libera uma enzima que facilita a quebra do alimento...”

(C)”...fator que deixaria a digestão mais lenta”.
(D) “Esse é o tempo médio que leva para o intestino 

liberar o hormônio...”
(E) “...o intestino liberar o hormônio que ativa o centro de 

saciedade do cérebro...”

9 - “Ao comer rapidamente, cometemos dois erros cruciais 
- não mastigamos direito e não damos tempo suficiente 
ao nosso cérebro para perceber que estamos comendo. 
“Quando começamos a mastigar, nosso organismo libera 
uma enzima que facilita a quebra do alimento, iniciando 
o processo de digestão”, explica o nutrólogo Fernando 
Bahdur Chueire, da Associação Brasileira de Nutrologia 
(Abran). Desta maneira, é fundamental triturar bem os 
alimentos antes de engolir calmamente, para que a enzima 
tenha tempo de agir, facilitando o trabalho do estômago 
e evitando que o órgão fique sobrecarregado - fator que 
deixaria a digestão mais lenta. Além disso, cada refeição 
deve ter duração de pelo menos 20 minutos. “Esse é o 
tempo médio que leva para o intestino liberar o hormônio 
que ativa o centro de saciedade do cérebro depois que 
começamos a nos alimentar”, explica”.

Assinale a alternativa em que o elemento destacado tem 
seu valor semântico indicado de forma INCORRETA:

(A) para / finalidade
(B) quando / modo
(C) desta maneira / conclusão
(D) além disso / acréscimo
(E) depois que / tempo

10 - Assinale a alternativa em que os dois elementos NÃO 
apresentam uma sequência com as mesmas classes de 
palavras que as demais:

(A) comer rapidamente
(B) mastigamos direito
(C) triturar bem
(D) ter duração
(E) engolir calmamente

11 - A função central do texto lido é:

(A) informar
(B) criticar
(C) aconselhar
(D) prever
(E) ordenar

12 - “De acordo com o profissional, o ideal é comer até 
sentir-se bem e não até ficar “cheio”.

Assinale a alternativa em que há um comentário 
CORRETO sobre um dos componentes desse segmento 
do texto.

(A) o termo “o profissional” se refere ao autor do texto.
(B) o termo “de acordo com” tem valor de concessão.
(C) o “ideal” é comer até ficar cheio.
(D) “sentir-se bem” se opõe a “ficar cheio”.
(E) “até” tem valor semântico de “lugar”.

13 - Assinale a alternativa em que o termo sublinhado 
funciona como paciente do termo anterior e não como 
agente:

(A) quebra do alimento
(B) processo de digestão
(C) trabalho do estômago
(D) Associação de Nutrologia
(E) centro de saciedade

14 - “Almoçar em menos tempo que isso não irá 
proporcionar a sensação de saciedade, fazendo com 
que a ingestão seja exagerada, dificultando a digestão 
e favorecendo problemas como refluxo”. As orações 
introduzidas pelas formas de gerúndio dificultando e 
favorecendo indicam o valor de:

(A) modo
(B) tempo
(C) condição
(D) conclusão
(E) consequência

15 - “Almoçar em menos tempo que isso não irá 
proporcionar a sensação de saciedade, fazendo com 
que a ingestão seja exagerada, dificultando a digestão e 
favorecendo problemas como refluxo”.

Assinale a alternativa em que a substituição proposta para 
o termo inicial altera o sentido original desse termo:

(A) almoçar em menos tempo / almoçar em tempo menor
(B) não irá proporcionar / talvez não proporcione
(C) com que a ingestão seja exagerada / com que seja 

exagerada a ingestão
(D) dificultando a digestão / com dificuldades para a 

digestão
(E) favorecendo problemas / com favorecimento de 

problemas
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AGENTE DE TRÂNSITO                                                                                                        CADERNO 1

RACIOCÍNIO LÓGICO
16 - Num dicionário, as palavras cujos significados serão 
apresentados são dispostas em ordem alfabética. A página 
1056 de um certo dicionário começa com a palavra 
MEEIRO, a 1057, com MELANCÓLICO, a 1058, com 
MEMBECA, a 1059, com MENESTREL, e a 1060 
começa com MEQUETREFE e termina com MÉRITO. 
Assim, se procuramos o significado da palavra MELRO, 
devemos ir à página

(A) 1056;
(B) 1057;
(C) 1058;
(D) 1059;
(E) 1060.

17 - A soma dos pesos de Ademir e Claudino é igual à 
soma dos pesos de Demétrio, Geraldo e Marcelo. A soma 
dos pesos de Claudino e Demétrio é igual à soma dos 
pesos de Geraldo e Marcelo. Nessas condições, avalie as 
afirmativas a seguir:

I -  O peso de Ademir é o dobro do de Demétrio.
II -  Ademir é o mais pesado dos cinco e Claudino, o mais 

leve.
III - Demétrio pesa mais do que Geraldo e do que Marcelo.

Está sem dúvida correto o que se afirma em:

(A) I, apenas;
(B) I e II, apenas;
(C) I e III, apenas;
(D) II e III, apenas;
(E) I, II e III.

18 - Um anagrama de uma palavra é um reordenamento 
de suas letras. Por exemplo, CORRA é um anagrama 
de CARRO, ARROC também, mas CORRO não é. A 
seguinte “palavra” NÃO é um anagrama de AREIA:

(A) REAIA
(B) AIEAR
(C) AARIE
(D) AERIR
(E) IRAEA

19 - Juca e Joca darão uma volta numa trilha circular. 
Eles partirão de um mesmo ponto, num mesmo instante, 
e cada vai por um lado, como ilustra o desenho a seguir. 
A trilha é dividida em cinco setores I, II, III, IV e V, todos 
de mesma extensão.

Se a velocidade de Joca é o dobro da de Juca, eles se 
encontrarão no setor:

(A) I;
(B) II;
(C) III;
(D) IV;
(E) V.

20 - O laranjal de “Seu” Manuel tem o dobro da quantidade 
de laranjeiras que o laranjal vizinho, que pertence a “Seu” 
Joaquim. Os dois estão planejando se associar e juntar os 
laranjais para tornar a venda das laranjas mais eficiente. 
Assim, a quantidade de laranjeiras que esse laranjal 
reunido terá é certamente um múltiplo de:

(A) 2;
(B) 3;
(C) 5;
(D) 7;
(E) 11.

21 - Mário e seus quatro irmãos têm idades diferentes 
e “em escada”, com um ano de diferença de um para o 
seguinte. Mário foi o último a nascer. Daqui a 12 anos, o 
mais velho terá 56 anos. Assim, daqui a vinte anos Mário 
terá a seguinte idade:

(A) 58;
(B) 59;
(C) 60;
(D) 61;
(E) 62.
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AGENTE DE TRÂNSITO                                                                                                        CADERNO 1

22 - Um delegado perguntou a um notório “gatuno”, 
suspeito de ter roubado a bolsa de uma mulher em um 
restaurante na noite anterior: “Onde e com quem você 
esteve ontem à noite?”

O gatuno respondeu: “No cinema com Maria.”

Alguém gritou então: “Mentira!”.

Se esse “Alguém” disse a verdade, então o delegado pode 
concluir, com certeza, que, na noite anterior, o gatuno:

(A) furtou a bolsa;
(B) não foi ao cinema;
(C) não esteve com Maria;
(D) nem foi ao cinema nem esteve com Maria;
(E) não foi ao cinema ou não esteve com Maria.

23 - Observe a sequência:

              8     4     20    10     50     25     125 ...

O próximo termo é:

(A) 62,5
(B) 65,5
(C) 80
(D) 250
(E) 350

24 - Um grupo de seis agentes de trânsito, dos quais quatro 
são solteiros, vai formar uma equipe com três membros 
para competir numa gincana. A equipe deve contar 
no mínimo com dois solteiros. O número de equipes 
diferentes que podem ser formada é igual a:

(A) 12
(B) 14
(C) 16
(D) 20
(E) 24

25 - Seis guardas municipais, três dos quais são do sexo 
feminino, devem formar uma fila de modo que sempre 
fique um homem depois de uma mulher e uma mulher 
depois de um homem. O número de modos diferentes de 
organizar a fila é igual a:

(A) 16
(B) 32
(C) 64
(D) 68
(E) 72

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

26 -  O trânsito, em condições seguras, é um direito ____ 
e dever ____, a estes cabendo, no âmbito das respectivas 
competências, adotar as medidas destinadas a assegurar 
esse direito.

As lacunas ficam corretamente preenchidas 
respectivamente por:

(A) de todos / da Prefeitura;
(B)  do estado / de todos;
(C) de todos / dos órgãos e entidades componentes do 

Sistema Nacional de Trânsito;
(D) do cidadão / do Governo Federal;
(E) do Sistema Nacional de Trânsito / dos cidadãos.

27 - Avalie se compõem o Sistema Nacional de Trânsito, 
dentre outros, os seguintes órgãos e entidades:

I -  o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
II -  os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN 

e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal – 
CONTRANDIFE.

III -  a Polícia Rodoviária Federal.
IV -  as Polícias Militares dos Estados e do Distrito 

Federal.

Fazem de fato para do Sistema:

(A) I e II, apenas;
(B) III e IV, apenas;
(C) I, II e III, apenas;
(D) II, III e IV, apenas;
(E) I, II III e IV.

28 - Compete aos órgãos e entidades executivos de 
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, 
dentre outras, as seguintes atribuições, EXCETO uma. 
Assinale-a.

(A) estabelecer as normas regulamentares referidas no 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e as diretrizes da 
Política Nacional de Trânsito;

(B) cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 
trânsito, no âmbito de suas atribuições;

(C) estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia 
ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento 
ostensivo de trânsito;

(D) fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas 
administrativas cabíveis relativas a infrações por 
excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, 
bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

(E) implantar, manter e operar sistema de estacionamento 
rotativo pago nas vias.
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AGENTE DE TRÂNSITO                                                                                                        CADERNO 1

29 - Todo cidadão ou entidade civil tem o direito 
de solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades do 
Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e 
implantação de equipamentos de segurança, bem como 
sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos 
pertinentes ao CTB.

Avalie se os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema 
Nacional de Trânsito têm o dever de:

I -  Analisar as solicitações.
II -  Responder, por escrito ou por telefone, dentro de um 

prazo máximo de um ano, sobre a possibilidade ou 
não de atendimento.

III -  Esclarecer ou justificar a análise efetuada.
IV -  Se pertinente, informar ao solicitante quando ocorrerá 

o atendimento da solicitação. 

Estão corretas apenas as afirmativas:

(A) I e III;
(B) II e IV;
(C) I, II e III;
(D) I, III e IV;
(E) II, III e IV.

30 - A classificação dos sinais de trânsito NÃO inclui 
sinais:

(A) verticais;
(B) transversais;
(C) horizontais;
(D) luminosos;
(E) sonoros.

31 - 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. Em relação ao tema, avalie as 
seguintes afirmativas:

I -  A obrigação de sinalizar é do responsável pela 
execução ou manutenção da obra ou do evento.

II -  Salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito 
com circunscrição sobre a via avisará a comunidade, 
por intermédio dos meios de comunicação social, 
com quarenta e oito horas de antecedência, de 
qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos 
alternativos a serem utilizados.

III -  A inobservância dessas disposições será punida com 
multa que varia entre cinquenta e trezentas UFIR, 
independentemente das cominações cíveis e penais 
cabíveis.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas;
(B) II, apenas;
(C) I e III, apenas;
(D) II e III, apenas;
(E) I, II e III.

32 - O condutor de veículo destinado à condução de 
escolares deve satisfazer os seguintes requisitos, EXCETO:

(A) ter escolaridade mínima de ensino médio completo;
(B) ter idade superior a vinte e um anos;
(C) ser habilitado na categoria D;
(D) não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 
durante os doze últimos meses;

(E) ser aprovado em curso especializado, nos termos da 
regulamentação do CONTRAN.

33 - Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de 
segurança constitui infração cujos grau, penalidade e 
medida administrativa são respectivamente:

(A) leve / multa / nenhuma;
(B) média / multa / nenhuma;
(C) grave / multa / nenhuma;
(D) grave / multa / retenção do veículo até colocação do 

cinto pelo infrator;
(E) gravíssima / multa / retenção do veículo até colocação 

do cinto pelo infrator.

34 - As infrações descritas a seguir são gravíssimas, EXCETO:

(A) dirigir ameaçando os pedestres que estejam 
atravessando a via pública;

(B) dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis 
à segurança;

(C) dirigir ameaçando os demais veículos;
(D) promover, na via, competição esportiva sem permissão 

da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via;
(E) transportar crianças em veículo automotor sem 

observância das normas de segurança especiais 
estabelecidas no CTB.

35 - Salvo nos casos de impedimento absoluto de 
remoção do veículo, e desde que devidamente sinalizado, 
fazer ou deixar que se faça reparo no veículo em pista de 
rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido constitui 
infração cujos grau, penalidade e medida administrativa 
são respectivamente:

(A) média / multa / nenhuma;
(B) grave / multa /nenhuma;
(C) grave / multa / remoção do veículo;
(D) gravíssima / multa / remoção do veículo;
(E) gravíssima / multa / remoção do veículo e apreensão 

da carteira de habilitação.

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




AGENTE DE TRÂNSITO                                                                                                        CADERNO 1

36 - Constitui infração gravíssima estacionar o veículo:

(A) nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do 
alinhamento da via transversal;

(B) na pista de rolamento das estradas, das rodovias, 
das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de 
acostamento;

(C) afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinqüenta 
centímetros a um metro;

(D) afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de um 
metro;

(E) na área de cruzamento de vias, prejudicando a 
circulação de veículos e pedestres.

37 - Transitar com o veículo em calçadas, passeios ou 
ciclovias, constitui infração ____ cuja penalidade é _____.
As lacunas são corretamente preenchidas por:

(A) grave / multa;
(B) leve / multa;
(C) média / multa;
(D) gravíssima / multa (três vezes);
(E) gravíssima / multa. 

38 - Constitui infração gravíssima:

(A) quando não houver refúgio de segurança para o 
pedestre, ultrapassar pela direita veículo de transporte 
coletivo ou de escolares, parado para embarque ou 
desembarque de passageiros;

(B) transitar em marcha à ré;
(C) desobedecer às ordens emanadas da autoridade 

competente de trânsito ou de seus agentes;
(D) deixar de indicar com antecedência a realização da 

manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou 
de faixa de circulação;

(E) deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para 
a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da 
respectiva mão de direção, quando for manobrar para 
um desses lados.

39 - Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial, 
constitui infração gravíssima cujas penalidade e medida 
administrativa são:

(A) multa / remoção do veículo;
(B) multa / recolhimento do documento de habilitação;
(C) multa e apreensão do veículo / remoção do veículo;
(D) multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de 

dirigir / remoção do veículo;
(E) multa, apreensão do veículo e suspensão do direito 

de dirigir / remoção do veículo e recolhimento do 
documento de habilitação. 

40 - Em suas cores usuais, a placa a seguir significa:

(A) estacionamento proibido;
(B) estacionamento obrigatório;
(C) estacionamento regulamentado;
(D) proibido retornar à esquerda;
(E) atenção, escola.

41 - Em suas cores usuais, as placas abaixo significam 
respectivamente:

(A) proibido ultrapassar / proibido trânsito de caminhões;
(B) proibido trânsito de veículos automotores / proibido 

trânsito de caminhões;
(C) proibido transitar pela esquerda / proibido trânsito de 

ônibus;
(D) ultrapassagem permitida / permitido trânsito de 

veículos pesados;
(E) ultrapasse somente pela direita / proibido trânsito de 

caminhões. 

42 - Em suas cores usuais, as placas abaixo significam 
respectivamente

(A) estacione à direita / sentido obrigatório;
(B) ultrapasse somente pela direita / vire à esquerda;
(C) conserve-se á esquerda / vire à direita;
(D) conserve-se à direita / vire à direita;
(E) estacione à direita / vire à direita.

43 - A placa abaixo, em suas cores usuais, indica

(A) circulação de ônibus na contramão;
(B) circulação exclusiva de ônibus;
(C) parada de ônibus;
(D) atenção, ônibus em sentido contrário;
(E) cuidado com ônibus escolar.
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44 - As placas abaixo, em suas cores usuais, significam 
respectivamente

(A) curva em S à direita /interseção em T;
(B) curva acentuada em S à direita / via férrea;
(C) curva acentuada em S à esquerda/ via férrea;
(D) curva em S à esquerda / cruzamento de vias;
(E) curva em S à direita / cruzamento de vias.

45 - As placas abaixo, em suas cores usuais, significam 
respectivamente:

      
(A) lombada / declive;
(B) depressão / declive acentuado;
(C) lombada / aclive;
(D) depressão / aclive acentuado;
(E) lombada / declive acentuado.

46 - As placas abaixo, em suas cores usuais, significam 
respectivamente:

(A) ponte estreita / mão dupla adiante;
(B) estreitamento de pista ao centro / sentido duplo;
(C) via sem acostamento / sentido duplo adiante;
(D) ponte móvel / área com desmoronamento;
(E) estreitamento de pista ao centro / área restrita. 

47 - As placas abaixo, em suas cores usuais, significam 
respectivamente:

(A) entroncamento oblíquo à esquerda / confluência à 
esquerda;

(B) confluência à esquerda / entroncamento oblíquo à 
direita;

(C) entroncamento oblíquo à esquerda / confluência à 
direita;

(D) entroncamento oblíquo à direita / confluência à 
direita;

(E) confluência à direita / entroncamento oblíquo à 
direita.

48 - Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre 
circulação, à segurança de veículo e pedestres, tanto no 
leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via 
indevidamente, constitui infração ____ cuja penalidade é 
______.

As lacunas são corretamente preenchidas por:

(A) média / multa;
(B) grave / multa;
(C) leve / multa;
(D) gravíssima / multa;
(E) gravíssima / multa, agravada em até cinco vezes, a 

critério da autoridade de trânsito, conforme o risco à 
segurança.

49 - Em diversos casos, expressos no Código de 
Trânsito Brasileiro, o veículo  poderá ser retido. Nessas 
circunstâncias, as afirmativas a seguir estão corretas, 
EXCETO uma. Assinale-a.

(A) quando a irregularidade puder ser sanada no local 
da infração, o veículo será liberado tão logo seja 
regularizada a situação;

(B) não sendo possível sanar a falha no local da infração, o 
veículo poderá ser retirado por condutor regularmente 
habilitado, mediante recolhimento do Certificado de 
Licenciamento Anual, contra recibo, assinalando-se 
ao condutor prazo para sua regularização, para o que 
se considerará, desde logo, notificado;

(C)  o Certificado de Licenciamento Anual será devolvido 
ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das 
medidas administrativas, tão logo o veículo seja 
apresentado à autoridade devidamente regularizado;

(D) não se apresentando condutor habilitado no local da 
infração, o veículo será recolhido ao depósito;

(E) quando se tratar de veículo de transporte coletivo 
transportando passageiros ou veículo transportando 
produto perigoso ou perecível, mesmo quando houver 
condições de segurança para circulação em via 
pública, a retenção será imediata.

50 - Participar, na direção de veículo automotor, em via 
pública, de corrida, disputa ou competição automobilística 
não autorizada pela autoridade competente, que resulte 
dano potencial à incolumidade pública ou privada implica 
em penas de multa e suspensão ou proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor 
e detenção por um período de:

(A) seis meses a um ano;
(B) seis meses a dois anos;
(C) um ano a dois anos;
(D) dois anos;
(E) dois a três anos.
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REDAÇÃO

Na sociedade brasileira há muitos preconceitos: raciais, 
sociais, sexuais, religiosos, culturais etc. Tais preconceitos 
são combatidos por boa parte da população, mas eles 
surgem continuamente em pequenas cenas do cotidiano, 
quando a raiva aflora e domina a mente das pessoas. O 
governo já criou leis que punem manifestações claras 
de preconceito, mas o que podem fazer as pessoas, 
individualmente, para reduzir essas manifestações agora 
e no futuro?

Escreva um texto dissertativo-argumentativo de 
modo a expor a sua opinião sobre o tema, redigindo 
em linguagem culta um texto de aproximadamente 
20 linhas.
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