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TIPO A

INSTRUÇÕES
Confira seus dados pessoais constantes da
sua folha de respostas. Verifique também se o tipo
de prova impresso neste caderno corresponde ao
indicado na sua folha de respostas. Em seguida,
verifique se este caderno contém vinte e cinco
questões, corretamente ordenadas de 1 a 25. As
provas objetivas são constituídas de questões com
quatro opções (A, B, C e D) e uma única resposta
correta.
Em caso de divergência de dados e/ou de
defeito no caderno de provas, solicite providências
ao fiscal de sala mais próximo.
Transcreva as respostas das questões para
a sua folha de respostas, que é o único documento
válido para a correção das provas e cujo
preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.
Serão consideradas marcações indevidas as que
estiverem em desacordo com o estabelecido no
edital de abertura ou na folha de respostas, tais
como marcação rasurada ou emendada, ou campo
de marcação não-preenchido integralmente. Em
hipótese alguma haverá substituição da folha de

respostas por erro de preenchimento por parte do
candidato.
Para a marcação na folha de respostas,
utilize somente caneta esferográfica de tinta preta.
Não é permitida a marcação na folha de respostas
por outra pessoa, ressalvados os casos de
atendimento especial previamente deferidos.
É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar
ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de
respostas, sob pena de arcar com os prejuízos
decorrentes da impossibilidade de realização da
leitura óptica.
A duração da prova é de 4 horas. Você
deverá permanecer obrigatoriamente em sala por,
no mínimo, uma hora após o início da prova e
poderá levar este caderno somente no decurso dos
últimos quinze minutos anteriores ao horário
determinado para o seu término.
A desobediência a qualquer uma das
determinações constantes nos editais do concurso,
no presente caderno ou na folha de respostas
implicará a anulação da sua prova e a conseqüente
eliminação do processo seletivo.

CRONOGRAMA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas no endereço
eletrônico www.movens.org.br, a partir das 17 horas
Prazo para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas
objetivas
Data provável de divulgação do resultado final das provas objetivas e convocação
para apresentação dos documentos necessários à comprovação de idade e de
tempo de serviço para fins de desempate

Para efeito deste Concurso Público, não será adotada nem cobrada a nova ortografia
regulamentada pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em vigor a partir de 2009.

9/6/2009
10 e 11/6/2009

7/7/2009
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Utilize este espaço para rascunho.

Concurso Público – ADEPARÁ/2009

2

MOTORISTA

Conhecimentos
BÁSICOS

Questão 4
Quanto ao emprego de pronomes no texto, assinale a
opção correta.

Leia o texto a seguir para responder às questões de
1 a 4.

Perigo: lixo!
1

5

10

15

20

Há muito lixo nos oceanos.
Para se ter uma idéia, em 2008,
no Dia Mundial de Limpeza de
Praias, Rios e Lagoas foram
recolhidas
aproximadamente
27 mil toneladas de lixo. Nesse
mar de sujeira, o item mais
encontrado é o plástico. De cada
100 quilos de lixo recolhido, 60
são formados por plástico.
O lixo encontrado nos oceanos representa uma grande
ameaça para os animais. Eles podem se enrolar, se enroscar
ou ficar presos em restos de linha de pesca ou de pipa, em
plástico e em outros materiais. Se isso não causar a sua
morte de imediato, pode deixá-los fragilizados.
Animais como aves, tartarugas e peixes também
podem ingerir o lixo por acidente, ao confundi-lo com
comida. É muito comum encontrar plástico no estômago de
pingüins, por exemplo. O organismo desses bichos, porém,
não é capaz de digerir o plástico – aliás, nem o nosso. Afinal,
imagine o que é ter um pedaço de plástico no estômago!
Internet: http://cienciahoje.uol.com.br.
Acesso em 13/4/2009 (com adaptações).

Questão 1
A respeito das idéias do texto assinale
INCORRETA.

a opção

(A) O título do texto expressa a idéia de que o lixo é uma
ameaça.
(B) A imagem que ilustra o texto constitui um exemplo de
como o lixo encontrado nos oceanos pode ser perigoso
para os animais.
(C) O lixo presente nos oceanos e nos rios pode ferir os
animais, fragilizá-los e até matá-los.
(D) O plástico é facilmente digerido pelo organismo dos
animais, mas não pelo organismo humano.

Questão 2
Assinale a opção em que a palavra destacada está
empregada em sentido figurado.
(A) “Há muito lixo nos oceanos” (linha 1).
(B) “Eles podem se enrolar, se enroscar ou ficar presos
em restos de linha de pesca ou de pipa” (linhas 12 e
13).
(C) “Nesse mar de sujeira, o item mais encontrado é o
plástico” (linhas 6 a 8).
(D) “imagine o que é ter um pedaço de plástico no
estômago!” (linha 21).

Questão 3
Acerca dos aspectos lingüísticos e gramaticais do texto,
assinale a opção correta.
(A) Em “Há muito lixo nos oceanos” (linha 1), a palavra
“muito” expressa idéia de tempo.
(B) A palavra “grande” na linha 11 tem função adjetiva.
(C) Na linha 16, as palavras “aves”, “tartarugas” e “peixes”
são substantivos abstratos.
(D) Nas linhas 12 e 13, os verbos “enrolar” “enroscar” e
“ficar” estão no presente do indicativo.
3

(A) O pronome “Eles” (linha 12) refere-se a “oceanos”
(linha 11).
(B) Em “deixá-los” (linha 15) o pronome “los” refere-se a
“animais” (linha 12).
(C) O pronome “isso” em “Se isso não causar a sua
morte” (linhas 14 e 15) refere-se a “outros materiais”
(linha 14).
(D) Nas linha 17 e 18, o pronome “lo” em “ao confundi-lo
com comida” refere-se a “acidente” (linha 17).

Questão 5
O Brasil não possui dados confiáveis acerca dos valores
movimentados com a biopirataria, mas, atualmente, essa
é a terceira atividade ilícita mais rentável do planeta: fica
atrás apenas do tráfico de drogas ilícitas e de armas.
Internet: http://oglobo.globo.com (com adaptações).

O interesse dos “biopiratas” pelas riquezas da Amazônia
não é recente. Um exemplo marcante para a história
dessa região foi
(A) o transporte clandestino de sementes de seringueiras
da Amazônia para as colônias inglesas da Ásia no
século XIX.
(B) o tráfico de café, originário do Pará, para a Guiana
Francesa, no início do século XIX.
(C) o tráfico do cacau, originário do Acre, para o México,
que se tornou o principal produtor mundial deste
produto.
(D) o contrabando da cana-de-açúcar do Norte brasileiro
para regiões da Ásia, onde foi plantado com enorme
produtividade ao longo do século XX.

Questão 6
No que se refere à situação agrária na Região Norte,
assinale a opção correta.
(A) Registros de trabalho escravo nessa Região têm
diminuído nos últimos anos e hoje há apenas casos
isolados.
(B) A abertura de grandes rodovias não teve impacto no
desenvolvimento agrícola ou na ocupação de terras
dessa Região.
(C) A questão agrária acabou por perder importância a
partir da migração das cidades do interior para Belém
ao longo da década de 1990.
(D) Há uma quantidade considerável de conflitos e mortes
no campo, principalmente em razão de ocupação
irregular de terras, popularmente conhecida como
grilagem.

Questão 7
O Projeto Grande Carajás foi idealizado na década de
1970 e teve papel decisivo para a economia paraense
nos anos seguintes. Com relação a esse projeto, assinale
a opção correta.
(A) O Projeto Carajás foi concebido para ser explorado
por grandes empresas multinacionais americanas em
projetos de parceria público-privada.
(B) A exploração de Carajás levou à criação de diversas
obras de infra-estrutura, entre as quais destaca-se a
Estrada de Ferro Carajás.
(C) A exploração mineral da região encontra-se próxima
do fim, pois hoje se constata a existência de menos
minério de ferro do que inicialmente se imaginava.
(D) O governo federal pretende revitalizar o projeto
Carajás com investimentos maciços em empresas
estatais de mineração.
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Questão 8

Rascunho

O estoque de um armazém agropecuário contém 5 caixas
de fertilizantes em pó, com uma dúzia de pacotes em
cada caixa. Sabendo que cada pacote custa R$21,50 e
tem 1.500g de fertilizante, assinale a opção correta.
(A) Um cliente pagaria R$215,50 por uma dezena de
pacotes e levaria 15,5kg de fertilizantes.
(B) Se quisesse comprar 15,5kg de fertilizantes, um cliente
gastaria R$225,00.
(C) No estoque há 90kg de fertilizante, o que representa
uma mercadoria no valor total de R$1.290,00.
(D) Esse estoque de fertilizantes poderia ser armazenado
em meia dúzia de caixas, com uma dezena e meia de
pacotes em cada caixa.

Questão 9
Considere que um grupo de funcionários tenha viajado
para cadastrar propriedades rurais e coletar amostras
biológicas. O motorista fez essa viagem em 2 etapas.
Na primeira, durante 3 horas, andou 80km a cada hora. Na
segunda, andou 90km a cada hora, durante 1 hora e 30
minutos.
Nessa situação, é correto afirmar que:
(A) no total, foram percorridos 375km.
(B) no total, foram percorridos 360km.
(C) na segunda etapa, foram percorridos 115km a menos
que na primeira.
(D) na primeira etapa, foram percorridos 125km a mais
que na segunda.

Questão 10
Considere que Francisca tenha feito a seguinte compra:
PRODUTOS

QUANTIDADE

VALOR

bananas

2 dúzias

R$1,27 a dúzia

cebolas

3,8kg

R$0,90 o quilo

tomates

1,5kg

R$1,48 o quilo

Sabendo que Francisca possuía 2 notas de R$2,00;
3 moedas de R$1,00; 4 moedas de R$0,25; e 1 moeda
de R$0,50, assinale a opção correta.
(A) Com essa quantia, Francisca poderia ter comprado
mais meio quilo de cebola.
(B) Após

as

compras,

Francisca

ficou

com

apenas

R$0,32.
(C) Se Francisca tivesse mais uma moeda de R$0,25,
poderia ter comprado mais meia dúzia de bananas.
(D) Francisca gastou, nessas nas compras, um total de
R$8,50.
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Conhecimentos
Específicos
Questão 11
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no art. 1.º,
§ 3.º, prevê a responsabilidade objetiva dos órgãos e
entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito,
que é aquela que surge simplesmente com a verificação do
dano produzido.
Considerando o texto acima e a legislação de trânsito,
julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção
correta.
I

– Caso o órgão de trânsito sinalize de forma inadequada
a via, responderá pelos danos causados ao cidadão
somente se for comprovada a culpa.
II – Quando há sinalização inadequada da via, cabe ao
cidadão saber o que é certo para evitar possíveis
acidentes; assim, em caso de acidentes, o órgão de
trânsito não responderá por danos a terceiros, em
hipótese alguma.
III – Caso o órgão de trânsito execute os serviços de
forma a vir a gerar danos a terceiros, responderá
pelos prejuízos, independentemente de dolo ou culpa
de seus agentes.

Questão 13
Considere a seguinte situação hipotética.
Maria é habilitada há mais de quinze anos e no último
domingo agiu da seguinte forma:
I

– Retirou o carrinho de mão de sua garagem e deixou-o
no meio do passeio público, dificultando a passagem
dos pedestres.
II – Foi à padaria em sua bicicleta, utilizou o sentido
contrário de circulação regulamentado para a via,
pois não existe ciclofaixa e ela prefere pedalar neste
sentido.
III – Ao sair de sua casa com seu veículo, passou sobre a
calçada e seguiu pelo acostamento, único meio que
tinha para alcançar a via de circulação.
Tomando como base a situação hipotética acima e a
legislação de trânsito, assinale a opção correta.
(A) Maria desrespeitou normas gerais de circulação
conduta apenas uma vez.
(B) Maria desrespeitou normas gerais de circulação
conduta duas vezes.
(C) Maria desrespeitou normas gerais de circulação
conduta três vezes.
(D) Maria não desrespeitou normas gerais de circulação
conduta.

e
e
e
e

A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)

0.
1.
2.
3.

Questão 12
O artigo 5.º do CTB dispõe que o Sistema Nacional
de Trânsito (SNT) é o conjunto de órgãos e entidades da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Acerca das finalidades do SNT, julgue os itens abaixo
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida,
assinale a opção correta.
I

– Os órgãos do SNT devem planejar e administrar
as ações para formação, habilitação e reciclagem
de condutores, porém a normatização deve ser
feita exclusivamente por órgãos do Ministério da
Educação.
II – O SNT tem por finalidade o exercício das atividades
de planejamento, administração, pesquisa, registro
e licenciamento de veículos, entre outras, mas a
normatização será exercida exclusivamente pelo
Poder Legislativo federal.
III – O SNT tem, entre suas finalidades, o exercício
das atividades de planejamento, administração,
normatização, pesquisa, registro e licenciamento de
veículos, educação, engenharia, operação do sistema
viário, policiamento, fiscalização, julgamento de
infrações e de recursos e aplicação de penalidades.
A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
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V, V, F.
V, F, V.
F, F, V.
F, V, F.

Questão 14
Em relação à função das placas de sinalização, assinale
a opção correta.
(A) Têm somente a função de regulamentação e
indicação.
(B) Têm somente a função de regulamentação e
orientação.
(C) Têm somente a função de regulamentação, advertência
e indicação.
(D) Têm somente a função de advertência, indicação e
informação.

Questão 15
Considerando que Ana, proprietária de um veículo
automotor, morava na cidade de Manaus e, após
aprovação em concurso público, tenha se mudado para
Belém, assinale a opção correta, com fundamento na
legislação de trânsito.
(A) Caso Ana tivesse vendido seu veículo, ela deveria
encaminhar ao órgão executivo de trânsito, dentro do
prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante
de transferência de propriedade, devidamente assinado
e datado.
(B) Caso Ana tivesse vendido seu veículo, ela deveria
encaminhar ao órgão executivo de trânsito,
imediatamente, cópia autenticada do comprovante de
transferência de propriedade, devidamente assinado e
datado.
(C) Caso Ana tivesse mudado de domicílio dentro da cidade
de Manaus, ela teria de comunicar imediatamente o
novo endereço ao órgão de trânsito.
(D) Caso Ana levasse seu veículo para Belém, deveria
procurar o órgão executivo de trânsito do estado do
Pará, no prazo de trinta dias, para providenciar a
expedição do novo certificado de registro do veículo.
Concurso Público – ADEPARÁ/2009
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Questão 16
Adriano dirigia seu veículo automotor, quando o
condutor de outro veículo que ultrapassava o seu fez sinal
para disputarem corrida, e ele aceitou.
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida,
assinale a opção correta.
– Na circunstância apresentada, os dois condutores
estão sujeitos às penalidades de multa, agravada
em três vezes, suspensão do direito de dirigir e
apreensão do veículo.
II – Caso Adriano utilizasse seu veículo automotor para
demonstrar ou exibir manobras perigosas, como “dar
um cavalo-de-pau”, estaria sujeito às penalidades de
multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do
veículo.
III – Adriano estaria cometendo uma infração gravíssima
se promovesse, na via, competição esportiva, eventos
organizados, exibição e demonstração de perícia em
manobra de veículo, ou deles participasse, como
condutor, sem permissão da autoridade de trânsito.

Questão 19
A proteção ao meio ambiente é uma preocupação
mundial, envolve todos os segmentos sociais e, devido ao
potencial de degradação existente na atividade de trânsito,
é prioridade nas ações dos órgãos que compõem o Sistema
Nacional de Trânsito.

I

A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

V, V, V.
V, F, V.
F, V, V.
F, F, F.

Em relação ao tema meio ambiente e trânsito, julgue os
itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.
I

– A

formação

de

condutores

deverá

incluir,

obrigatoriamente, curso de conceitos básicos de
proteção ao meio ambiente.
II

– O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) tem, em
sua composição, um representante do Ministério do
Meio Ambiente.

III – Os importadores, as montadoras e os fabricantes de
veículos e autopeças têm responsabilidade civil, porém
não respondem criminalmente por danos causados
ao meio ambiente, decorrentes de falhas oriundas
de projetos e da falta de qualidade dos materiais e
equipamentos utilizados na sua fabricação.

Questão 17
Estão certos os itens
Carla pegou emprestado o veículo de sua amiga Márcia,
porém, não observou o indicador de combustível nem
solicitou o documento do veículo. Quando havia circulado
aproximadamente cinco quilômetros, foi surpreendida por
falta de combustível.
Considerando a situação acima e a legislação de trânsito,
assinale a opção correta.
(A) Carla não cometeu infração de trânsito, pois o veículo
é de Márcia, que deveria ter informado à amiga que o
veículo estava com pouco combustível.
(B) Caso Márcia se dirigisse ao local e rebocasse o veículo
dali com o auxílio de uma corda, estaria cometendo
infração de trânsito, independentemente de emergência
na situação.
(C) Carla não estaria cometendo infração caso não estivesse
portando os documentos de porte obrigatório, pois
o veículo é de Márcia e ela deveria ter entregado os
documentos à amiga.
(D) Márcia cometeu duas infrações de trânsito porque não
informou à amiga que o carro estava na reserva nem
lhe entregou os documentos de porte obrigatório.

Questão 18
Considere que José se envolveu em um acidente de
trânsito que resultou em duas vítimas. Nessa situação,
assinale a opção correta.
(A) Em hipótese alguma ele estaria sujeito a prisão em
flagrante e exigência de pagamento de fiança.
(B) Mesmo que ele prestasse pronto e integral socorro
às vítimas, estaria sujeito a prisão em flagrante e
exigência de pagamento de fiança.
(C) Se prestasse pronto e integral socorro às vítimas, ele
não estaria sujeito a prisão em flagrante e exigência
de pagamento de fiança.
(D) Ele não tem obrigação de prestar socorro às vítimas,
pois essa é uma função exclusiva do Estado.
Concurso Público – ADEPARÁ/2009

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

Questão 20
Carlos dirige-se ao banco para pagar uma multa de
trânsito na data de seu vencimento, podendo, portanto,
usufruir do desconto concedido nessa circunstância. De
acordo com a legislação aplicada ao tema, Carlos deverá
pagar o equivalente
(A) a oitenta por cento do valor integral da multa.
(B) a noventa por cento do valor integral da multa.
(C) a cinqüenta por cento do valor integral da multa.
(D) a quarenta por cento do valor integral da multa.

Questão 21
Considere um motorista que conduz seu veículo por uma
via urbana local não sinalizada. Nessa circunstância, ele
poderá atingir a velocidade máxima de
(A) 20km/h.
(B) 30km/h.
(C) 40km/h.
(D) 60km/h.
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Questão 22

Questão 25

De acordo com a legislação de trânsito vigente, no que

Considere que João tenha se habilitado inicialmente na

se refere aos equipamentos obrigatórios para veículos

categoria AB; posteriormente, mudou sua categoria para

automotores, julgue os itens abaixo e, em seguida,

AC e, atualmente, está habilitado na categoria AD. Nesse

assinale a opção correta.

sentido, atendendo à legislação de trânsito, é correto
afirmar que

I

– Lanternas de freio de cor vermelha, limpador e
lavador de pára-brisa e pala interna de proteção de

II

(A) a categoria AB lhe permitia conduzir, na via pública,
veículos motorizados de duas ou três rodas e veículos

sol para o motorista.
– Chave de roda, limpador e lavador de pára-brisa e
chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para

motorizados cujo peso bruto total exceda a três mil e
quinhentos quilogramas.
(B) a categoria AC lhe permitia conduzir, na via pública,

remoção de calotas.
III – Velocímetro, lavador de pára-brisa e chave de fenda

veículos motorizados de duas ou três rodas e veículos

ou outra ferramenta apropriada para remoção de

motorizados utilizados no transporte de passageiros,

calotas.

cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do
motorista.
(C) a categoria AD lhe permite conduzir, na via pública,

A quantidade de itens certos é igual a

veículos motorizados de duas ou três rodas e veículos
(A) 0.

motorizados utilizados no transporte de passageiros,

(B) 1.

cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do
motorista.

(C) 2.

(D) a categoria AB lhe permitia conduzir, na via pública,

(D) 3.

veículos motorizados de duas ou três rodas e veículos

Questão 23

motorizados cujo peso bruto total não exceda a três mil
e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a

O trânsito, em condições seguras, é um direito de
todos e dever dos órgãos e entidades componentes do

oito lugares, excluído o do motorista, além de tratores
de roda.

Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito
das respectivas competências, adotar as medidas destinadas
a assegurar esse direito a todas as pessoas.
De acordo com a legislação vigente aplicada ao tema,
assinale a opção correta acerca dos direitos e deveres
relacionados ao trânsito.
(A) O

ciclista

montado

ou

desmontado

empurrando

a bicicleta equipara-se ao condutor de veículos
automotores em direitos e deveres.
(B) Uma vez iniciada a travessia de uma pista de rolamento,
os pedestres poderão aumentar o seu percurso,
demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade, pois
têm preferência absoluta em relação aos veículos.
(C) Por ter preferência em relação aos veículos, ao cruzar
a pista de rolamento, o pedestre não precisa tomar
maiores precauções para garantir sua segurança.
(D) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equiparase ao pedestre em direitos e deveres.

Questão 24
Considerando que, no início de 2008, Antônio tenha
cometido duas infrações de trânsito, uma grave e uma
média, e, no final do mesmo ano, tenha cometido mais
duas, uma leve e uma gravíssima, a soma da pontuação
atribuída às multas cometidas por ele é de
(A) 19 pontos.
(B) 20 pontos.
(C) 21 pontos.
(D) 22 pontos.
7

Concurso Público – ADEPARÁ/2009

