Empresa Pública de Transporte - EPT

Pág.

1

Autarquia Municipal de Maricá/RJ

É difícil conseguir o que se quer. Só se torna
menos difícil quando se quer mesmo!

Antes de alcançar os pontos mais indevassáveis
da Antártica a bordo de barcos equipados com
alta tecnologia, Klink remou bastante, não ficou
em casa mentalizando seu sonho. Querer mesmo
significa
abrir
mão
de
uma
série
de confortos, tomar muito chá de banco, ver
inúmeras ideias darem errado antes de darem
certo. E, em troca, ser chamado de doido varrido.

O navegador Amyr Klink, ao ser perguntado por
um repórter sobre o que sentia a respeito das
pessoas que passam 30 anos trabalhando no
mesmo escritório, sentadas a vida inteira diante
da mesma escrivaninha, respondeu: "Inveja".
Klink admira quem consegue ser feliz numa
rotina imutável e tediosa. Como ele não
consegue, sai pelo mundo em busca de desafios.

Querer, a gente quer muita coisa. Mas quase
sempre é um querer preguiçoso, um querer que
não nos impulsiona a levantar da cadeira, ainda
mais quando nosso projeto tem 0,5% de chance
de sucesso. É difícil conseguiu o que se
quer. Só se torna menos difícil quando se quer
mesmo.
Martha Medeiros

Foi uma resposta provocativa. Inveja é
justamente o que nós, seres confortavelmente
acomodados, sentimos de Amyr Klink quando o
vemos excursionar por cenários glaciais de tirar o
fôlego e fazendo a superação dos seus medos a
sua rotina. Qual o segredo desse cara, afinal,
para conciliar família e aventura? A gente
também adoraria essa vida, mas a diferença
entre ele e nós, acreditamos ingenuamente, é
que ele tem patrocínio para sua falta de juízo,
enquanto que nós temos juízo de sobra e
dinheiro contadinho no final do mês.

1.

LÍNGUA PORTUGUESA

QUERER MESMO!

Na verdade, nossa resignação é conveniente, já
que
realizar
sonhos
dá
muito
trabalho. A única diferença entre ser um
navegador e ser uma economista-quesonha-em-ser-um-navegador é que um quis
mesmo. O outro não quis tanto assim.
Para romper convenções, e arriscar-se no
desconhecido,
é
preciso
querer
mesmo. Querer mesmo escalar uma montanha,
querer
mesmo
surfar
uma
onda
assassina,
querer
mesmo
filmar
um
documentário na África, querer mesmo ser
correspondente de guerra, querer mesmo
trabalhar
na
Nasa,
só
para
citar
outras aventuras supostamente inatingíveis.
Querer mesmo, em vez de
apenas
querer, abre a cancela de qualquer fronteira, seja
ela geográfica ou emocional.

Com base no texto, pode-se afirmar que:
a) Amyr Klink, por ser uma pessoa invejosa
resolveu navegar pelo mundo, mesmo
sentindo tédio.
b) As pessoas ditas normais, possuem juízo
de sobra e dinheiro contadinho no final
do mês, por isso preferem não sair
navegando pelo mundo, ainda que
tenham patrocínio.
c) O que difere um navegador de todos os
demais profissionais é que um quer ser
mais que o outro.
d) Ao excursionar por cenários glaciais de
tirar o fôlego e fazer da superação dos
seus medos a sua rotina, Amyr Klink sai
da zona de conforto, diferenciando-se da
maioria das pessoas.

2. “Na verdade,
nossa
resignação é
conveniente, já que realizar sonhos dá muito
trabalho.”
Indique o sinônimo da palavra sublinhada:
a) aceitação
b) insubmissão
c) obstinação
d) inconformação
3. Assinale a frase incorreta:
a) Chegaste agora por quê?
b) Samuel voltou há cerca de dois anos.
c) Paulo está com uma gripe insipiente.
d) Não há mal que sempre dure.
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4. Sobre o texto, analise as afirmações a seguir:
I. Não é difícil conseguiu o que se
quer, para tanto, basta fazer coisas muito
insanas como faz Amyr Klink.
II. A vantagem de Klink, é que por possuir
patrocínio desde o início da carreira,
alcançou os pontos mais indevassáveis da
Antártica a bordo de barcos equipados
com alta tecnologia, nunca precisou dar
uma remada.
III. Para romper convenções, e arriscar-se no
desconhecido,
é
preciso
querer
mesmo, é necessário sair da zona de
conforto.
Está incorreto o que se afirma em:
a) III, somente
b) I e II, apenas
c) II e III, somente
d) I, II e III
5. Querer mesmo é filmar um documentário e
visitar um general de alta patente na África.
Indique o pronome de tratamento que se
coaduna com a palavra sublinhada:
a) Vossa Excelência
b) Vossa Majestade
c) Vossa Alteza
d) Vossa Magnificência
6. Considere as frases a seguir:
I. Ambos utilizavam as palavras com
___________ para não gerar polêmica.
II. Os atletas receberam os _____________
pela vitória.
III. O Diretor tem educação, é um perfeito
_____________ perante as damas.
Indique
a
resposta
que
completa
corretamente - pela ordem - as lacunas.
a) discrição / cumprimentos / cavalheiro
b) descrição / cumprimentos / cavalheiro
c) discrição/ comprimentos / cavaleiro
d) descrição / comprimentos / cavaleiro
7. Assinale a
alternativa que
identifica
corretamente o plural dos compostos “vicediretor” e “meio-fio”:
a) vices-diretores / meios-fio
b) vice-diretores / meios-fios
c) vice-diretores /meio-fios
d) vices-diretores / meios-fios

8. Considere as frases a seguir:
I. Este é o homem ______ causa lutei.
II. Nem todo político é _______.
III. Tudo na vida tem um _______.
Complete - pela ordem - as lacunas.
a) cuja / mau / porquê
b) por cuja / mal / por que
c) em cuja / mau / por quê
d) cuja / mal / porque
9.

As palavras cela, conserto, pleito, e soar
significam, respectivamente:
a) arreio, reparo, pretensão, transpirar
b) prisão, harmonizar, disputa, ecoar
c) arreio, musical, pedido, transpirar
d) cubículo, reparo, pedido, ecoar

10. Considere as frases a seguir:
I. Não _____ vimos na praça.
II. Já não se lembra do que ____sucedeu.
III. O jogo_______ me refiro foi anulado.
Complete - pela ordem - as lacunas.
a) o / lhe / ao qual
b) lhe / lhe / à que
c) o / o / a que
d) lhe / o / ao qual
RACIOCÍNIO MATEMÁTICO
11. Do quadro de funcionários da EPT, 40%
trabalham no setor de transportes e outros
8% ocupam os 12 cargos de chefia
administrativa. Não trabalham no setor de
transportes quantos funcionários?
a) 72
b) 96
c) 48
d) 90
12. Numa reunião de fiscais de transportes
realizada na EPT, compareceram 17 pessoas.
Ao final, cada um dos presentes
cumprimentou os demais com um aperto de
mão uma única vez. Pode-se afirmar que
foram trocados quantos apertos de mão?
a) 272
b) 136
c) 289
d) 144
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13. Uma pesquisa concluiu que a razão ideal do
número de habitantes de uma cidade, para
cada metro quadrado de área verde, é de 3
para 5. Seguindo essa linha, qual é o número
máximo de habitantes que deveria possuir
uma cidade com 300.000m2 de área verde?
a) 60.000
b) 50.000
c) 180.000
d) 100.000
14. Um ônibus da EPT desloca-se sobre uma
rodovia, de acordo com a seguinte função
f:s→t, dada por s=6t, em que “s” representa
o espaço percorrido (em metros) e “t”, o
tempo gasto no percurso (em segundos).
Após 12 segundos é possível afirmar que o
veículo percorreu ______ metros.
Complete corretamente a lacuna.
a) 20
b) 72
c) 36
d) 12
15. No DETRAN de uma cidade da região dos
lagos, um motorista em dúvida fez a
seguinte pergunta ao funcionário. Quantos
veículos podem ser emplacados num
sistema com um total de 23 letras, sendo
que cada placa é formada por 3 letras e 4
algarismos, considerando de 0 a 9. O
funcionário respondeu corretamente ao
afirmar ______________ veículos.
Indique a alternativa correta.
a) 1.840.000
b) 42.320.000
c) 121.670.000
d) 158.700.000
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO
16. Ao longo da execução orçamentária, o
gestor público ao identificar falhas no
planejamento pode corrigi-lo por meio dos
denominados créditos adicionais, que não
dispõe da seguinte espécie:
a) especial
b) suplementar
c) extraordinário
d) global

17. Sobre os princípios e normas que regem a
administração pública no Brasil, considere as
afirmativas a seguir:
I. Como agente normativo e regulador da
atividade econômica, o Estado exercerá,
na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento,
sendo este obrigatório para o setor
público e para o setor privado.
II. Por princípio da legitimidade entende-se
aquele que estabelece que os atos e
provimentos
administrativos
são
imputáveis não ao funcionário que os
pratica mas sim ao órgão ou entidade
administrativa em nome do qual age o
funcionário.
III. Na gestão pública o dirigente se utiliza
de uma filosofia de negócios e, portanto,
pode assumir riscos como principal
ingrediente, visando a obtenção de lucro.
Está incorreto o que se afirma em:
a) I, apenas
b) II, somente
c) II e III, apenas
d) I, II e III
18. A política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento e as metas e
prioridades da administração pública,
incluindo as despesas de capital para o
exercício financeiro subsequente, estão
compreendidas na seguinte lei:
a) orçamento anual
b) plano plurianual
c) diretrizes orçamentárias
d) orçamento de investimento nas estatais
19. Sobre as receitas e as despesas públicas
aponte a afirmativa correta:
a) Aquisição de ônibus novos para EPT deve
ser classificada como despesa corrente.
b) Quanto à categoria econômica, são
classificadas em corrente e capital.
c) As receitas provenientes da cobrança de
tarifas por serviços delegados ou
concedidos devem ser classificadas como
taxas ou tributos.
d) As despesas com pessoal da EPT não
devem ser consolidadas na Lei
Orçamentária Anual da Prefeitura.
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20. Assinale a afirmativa correta:
a) A participação de ONGs, OSCIPs e
Agências Reguladoras são características
da administração pública patrimonialista.
b) Por direção entende-se a função
administrativa
que
estrutura
o
agrupamento das atividades necessárias
para atingir os objetivos da instituição.
c) O controle dos atos praticados na
administração pública pode ser prévio,
concomitante ou posterior.
d) A motivação é uma das fases do processo
administrativo destinado a obter
informações sobre o ambiente da
organização.
LEGISLAÇÃO E HISTÓRIA DO MUNICÍPIO
21. Conforme a inteligência do Art.3º, III e IV,
da Lei Complementar nº 254, de 12 de
dezembro de 2014, “III - aplicar sanções por
descumprimento de cláusulas estabelecidas
para permissionários e concessionários em
seus respectivos instrumentos contratuais; e
IV- analisar e julgar, através das Comissões
de Julgamento de Recursos Administrativos,
os recursos interpostos contra as sanções
objeto do inciso anterior” estão no rol de
atribuições da EPT. Neste sentido, dispõe o
Art. 6º, § 3º do mesmo diploma legal que, as
Comissões de Julgamento de Recursos
Administrativos criadas no âmbito da EPT
serão compostas por:
a) no máximo 3 (três) membros
b) no mínimo 3 (três) membros
c) no máximo 5 (cinco) membros
d) no mínimo 5 (cinco) membros
22. Segundo a história de Maricá, nas últimas
décadas do século XVI a região começou a
ser dividida em sesmarias pelos portugueses.
Dos personagens históricos a seguir, indique
aquele que não foi agraciado com uma
sesmaria:
a) José de Anchieta
b) Antônio de Mariz
c) Manoel Teixeira
d) Duarte Martins Moirão

23. O território de Maricá estende-se por
362,480 km², dividido em quatro distritos,
entre os quais não se inclui como distrito:
a) Inoã
b) Itaipuaçu
c) Mumbuca
d) Ponta Negra
Com base na Lei Orgânica de Maricá, responda
as questões de números 24 e 25.
24. Dispõe o Art. 274 e § 1º que, a exploração
dos serviços de transporte coletivo far-se-á
por concessão a empresas particulares,
devidamente registradas nos órgãos
competentes do Município.
Sobre o prazo de validade da concessão,
renovável sucessivamente por igual período
de tempo, pode-se afirmar que será de:
a) 5 (cinco) anos
b) 10 (dez) anos
c) 15 (quinze) anos
d) 20 (vinte) anos
25. Conforme a inteligência dos Arts. 157 e 158,
o Poder Executivo poderá autorizar, a título
precário, a utilização de pequenos espaços
em parques, praças ou jardins para a venda
de jornais, revistas, bem como para o
comércio ou amostra de obra artesanal.
Sendo certo que a permissão de uso, feita a
título precário, será formalizada mediante:
a) Licitação na modalidade concorrência
b) Decreto do prefeito
c) Lei ordinária
d) Resolução administrativa
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
26. São atribuições do Fiscal de Transportes no
âmbito do Município de Maricá, exceto.
a) Fiscalizar o cumprimento dos itinerários.
b) Acompanhar ocorrências e sinistros
envolvendo os veículos da Autarquia EPT.
c) Dirigir e fiscalizar a distribuição de linhas
de ônibus e afins.
d) Verificar o estado de limpeza, segurança,
conservação e documentação necessária
à condução do veículo.
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27. Sabe-se que o Sistema Nacional de Viação é
constituído pela infraestrutura física e
operacional dos vários modos de transporte
de pessoas e bens, sob jurisdição dos
diferentes entes da Federação. No Art. 16 do
diploma regulador, instituiu-se no âmbito do
Subsistema Rodoviário Federal, a Rede de
Integração Nacional - RINTER, composta
pelas rodovias que satisfaçam a 1 (um) dos
requisitos a seguir, exceto o seguinte:
a) ligar capitais de Estados entre si ou ao
Distrito Federal.
b) atender a fluxos de transporte de grande
relevância econômica.
c) prover
ligações
indispensáveis
à
segurança nacional.
d) promover a integração interestadual e
municipal.
28. Sabe-se que as placas de identificação de
limite de municípios, divisa de estados,
fronteira e perímetro urbano indicam ao
condutor a linha divisória que separa dois
municípios, estados, países limítrofes, ou o
início de uma área urbana. Tais placas
apresentam a forma _____(I)______, com a
cor de fundo e da orla externa em
____(II)____, e as legendas, tarjas e orla
interna em _____(III)______.
Complete, na sequência, as lacunas do texto:
a) I. quadrada – II. verde – III. branco
b) I. retangular – II. azul – III. branco
c) I. quadrada – II. branco – III. verde
d) I. retangular – II. amarelo – III. preto
29. Dispõe o § 4o do Art. 24 da Lei nº 12.587, de
03 de janeiro de 2012, que os Municípios
que não tenham elaborado o Plano de
Mobilidade Urbana na data de promulgação
desta Lei, terão o prazo máximo de
_________ anos de sua vigência para
elaborá-lo. Findo o prazo, ficam impedidos
de receber os recursos orçamentários
federais destinados à mobilidade urbana até
que atendam à exigência.
Complete corretamente a lacuna:
a) 3 (três)
b) 4 (quatro)
c) 5 (cinco)
d) 10 (dez)

30. Um passageiro residente no município de
Rio das Ostras em visita a Maricá, aproximase de você portando um Bilhete Único
Intermunicipal válido, e em dúvida pergunta
se é possível ir de Maricá até o município de
Guapimirim utilizando o citado Bilhete, pois,
alega que ouviu dizer que é possível gozar do
benefício da tarifa reduzida nas viagens
entre modais nos municípios da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro.
Você respondeu corretamente ao afirmar:
a) Não, pois Bilhete Único Intermunicipal
não existe no RJ, não sendo possível
realizar a integração até o destino.
b) Não, pois o município de Guapimirim não
pertence à Região Metropolitana do RJ.
c) Sim, pode embarcar no ônibus da EPT e
apresentar o Bilhete para ser conduzido
até o destino.
d) Sim, desde que observe o prazo máximo
de utilização que é de 3h para realização
da integração.
Com base no Código de Transito Brasileiro,
responda as questões de números 31 a 36.
31. Denomina-se _________ o ato de controlar
o cumprimento das normas estabelecidas na
legislação de trânsito, por meio do poder de
polícia administrativa de trânsito, no âmbito
de circunscrição dos órgãos e entidades
executivos de trânsito e de acordo com as
competências definidas no CTB.
Complete corretamente a lacuna
a) fiscalização
b) policiamento ostensivo
c) operação de trânsito
d) patrulhamento
32. Conforme dispõe o Art. 89, a sinalização de
trânsito terá a seguinte ordem de
prevalência, exceto:
a) as ordens do agente de trânsito sobre as
normas de circulação e outros sinais.
b) as indicações do semáforo sobre os
demais sinais.
c) as indicações dos sinais sobre as demais
normas de trânsito.
d) as indicações do semáforo sobre as
ordens do agente de trânsito.
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33. Prescreve o Art. 148-A que, deverão
submeter-se a exames toxicológicos para a
habilitação e renovação da Carteira Nacional
de Habilitação os condutores das categorias:
a) A, B e C
b) C, D e E
c) B, C, D e E
d) A,B,C,D e E
34. Dispõe o Art. 105 que, entre outros a serem
estabelecidos
pelo
CONTRAN,
o
equipamento
registrador
instantâneo
inalterável de velocidade e tempo é
obrigatório para os veículos de transporte de
passageiros com _______________ lugares.
Complete corretamente a lacuna:
a) mais de dez
b) no mínimo sete
c) até nove
d) qualquer número de
35. Estabelece o Art. 67-E § 4o que, a guarda, a
preservação e a exatidão das informações
contidas no equipamento registrador
instantâneo inalterável de velocidade e de
tempo são de responsabilidade do:
a) fiscal de transportes
b) consultor de manutenção
c) condutor do veículo
d) assistente operacional
36. Conforme inteligência do Art. 162, V, dirigir
veículo com validade da Carteira Nacional de
Habilitação vencida há mais de trinta dias,
constitui infração.
a) Leve
b) Média
c) Grave
d) Gravíssima
37. Para cumprir seu papel, os EPI
(Equipamentos de Proteção Individual)
devem ter características especiais que lhe
são conferidas pelos seus componentes e
eficácia certificada por qual órgão?
a) Ministério do Trabalho e Emprego
b) Ministério da Saúde
c) Agencia Nacional de Vigilância Sanitária
d) Ministério de Ciências e Tecnologia

38. Segundo o Art. 3º da Lei nº 12.587/2012, o
Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o
conjunto organizado e coordenado dos
modos de transporte, de serviços e de
infraestruturas
que
garante
os
deslocamentos de pessoas e cargas no
território do Município. Sobre a classificação
prevista no § 2º do mesmo diploma legal,
pode-se afirmar que os serviços de
transporte urbano são classificados quanto a
característica do serviço em:
a) público e privado
b) gratuito e oneroso
c) coletivo e individual
d) de passageiros e de cargas
39. Sobre noções de informática, considere as
afirmativas a seguir:
I. Download consiste na ação de envio do
arquivo de um computador local para
outro na rede.
II. Referência cruzada, Formas e Quebra
de Página, são comandos constantes do
menu inserir, no Microsoft Word 2007,
versão em português.
III. No Microsoft Excel não é possível copiar
a fórmula de uma determinada célula e
colar em outra.
Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas
b) II, somente
c) II e III, apenas
d) I, II e III
40. Considere o texto a seguir:
(www.bbc.com/portuguese/noticias/2015).
“A presidente Dilma Rousseff em
pronunciamento no G20, externou "integral
solidariedade" ao povo francês e ao
presidente François Hollande, que cancelou
a sua participação após os atentados. Essas
atrocidades tornam ainda mais urgente uma
ação conjunta de toda a comunidade
internacional no combate sem tréguas ao
terrorismo”.
A reunião do G20, ano 2015, foi realizada:
a) na Turquia
b) na Alemanha
c) no Brasil
d) nos Estados Unidos
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