PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL– CE
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2015

AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO
NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________________________
RG:_______________________________

ÓRGÃO EXPEDIDOR:_________________________________________

Nº DE INSCRIÇÃO
ASSINATURA:______________________________________________________

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES:
1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de
múltipla escolha, numeradas de 01 a 60.
2. Cada uma das questões apresenta um enunciado
seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente
uma deve ser assinalada.
3. Examine se a prova está completa, com a sequência
numérica das questões, se há falhas ou
imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20
minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer
reclamação será desconsiderada.
4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da
prova, será distribuído o cartão-resposta, o qual será
o único documento válido para a correção da prova.
Ao recebê-lo, verifique se seu nome e seu número
de inscrição estão corretos. Reclame imediatamente
se houver discrepância.
5. O cartão-resposta não pode ser dobrado,
amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua
assinatura e inscrição, nada deve ser escrito ou
registrado fora dos locais destinados às respostas.
Tenha muita atenção ao marcar seu cartãoresposta, pois não haverá substituição por erro do
candidato. Marque sua resposta pintando
completamente o espaço correspondente à
alternativa de sua opção.
Ex.:

A

B

C

D

E

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em
que houver falta de nitidez, uso de corretivo,
marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra.
Não serão computadas questões não assinaladas.
7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o
empréstimo de material de qualquer natureza entre
os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e
o desrespeito às autoridades encarregadas dos
trabalhos
são
faltas
que
implicarão
a
desclassificação do(a) candidato(a).

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos
implicará a eliminação de ambos do certame.
9. Não será permitido ao candidato, durante a
realização das provas, portar armas, aparelhos
eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas,
livros, jornais e impressos em geral; bonés,
chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc.
10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer
outro meio de comunicação. O candidato que for
flagrado portando aparelho celular, durante o
período de realização da prova, ou, ainda, aquele
cujo aparelho celular tocar, será sumariamente
eliminado do certame.
11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço
para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais
pergunte em voz alta.
12. O candidato que permanecer na sala de provas, por
mais de 3h45min, poderá levar consigo a cópia do
gabarito, em formulário específico, fornecido pela
ORGANIZADORA.
13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao
fiscal de sala juntamente com o cartão-resposta
(devidamente assinado). Não se esqueça, também,
de assinar a folha de frequência.
14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas. Turno
da Manhã com início às 08h00min e término às
12h00min. Turno da Tarde com início às 14h00min
e término às 18h00min. O candidato só poderá
ausentar-se da sala depois de decorridas duas
horas do início das provas.
15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas
serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a
realização das mesmas.
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CONHECIMENTOS GERAIS

d)
e)

Leia o Texto I para responder às questões 1 a 7.
TEXTO I
Visita
Sobre a minha mesa, na redação do jornal, encontrei-o,
numa tarde quente de verão. É um inseto que parece um
aeroplano de quatro asas translúcidas e gosta de sobrevoar os
açudes, os córregos e as poças de água. É um bicho do mato e
não da cidade. Mas que fazia ali, sobre a minha mesa, em pleno
coração da metrópole?
Parecia morto, mas notei que movia nervosamente as
estranhas e minúsculas mandíbulas. Estava morrendo de sede,
talvez pudesse salvá-lo. Peguei-o pelas asas e levei-o até o
banheiro. Depois de acomodá-lo a um canto da pia, molhei a mão
e deixei que a água pingasse sobre a sua cabeça e suas asas.
Permaneceu imóvel. É, não tem mais jeito — pensei comigo. Mas
eis que ele se estremece todo e move a boca molhada. A água
tinha escorrido toda, era preciso arranjar um meio de mantê-la ao
seu alcance sem, contudo afogá-lo. A outra pia talvez desse mais
jeito. Transferi-o para lá, acomodei-o e voltei para a redação.
Mas a memória tomara outro rumo. Lá na minha terra, nosso
grupo de meninos chamava esse bicho de macaquinho voador e
era diversão nossa caçá-los, amarrá-los com uma linha e deixálos voar acima de nossa cabeça. Lembrava também do açude, na
fazenda, onde eles apareciam em formação de esquadrilha e
pousavam na água escura. Mas que diabo fazia na avenida Rio
Branco esse macaquinho voador? Teria ele voado do Coroatá até
aqui, só para me encontrar? Seria ele uma estranha mensagem
da natureza a este desertor?
Voltei ao banheiro e em tempo de evitar que o servente o
matasse. “Não faça isso com o coitado!” “Coitado nada, esse
bicho deve causar doença.” Tomei-o da mão do homem e o pus
de novo na pia. O homem ficou espantado e saiu, sem saber que
laços de afeição e história me ligavam àquele estranho ser.
Ajeitei-o, dei-lhe água e voltei ao trabalho. Mas o tempo urgia,
textos, notícias, telefonemas, fui para casa sem me lembrar mais
dele.
Ferreira Gullar

1. Sobre o Texto I é CORRETO afirmar que
a)
b)
c)
d)
e)

o inseto estava no seu habitat natural.
quando criança, o jornalista maltratava esse tipo de inseto.
o inseto veio de Coroatá.
o inseto fez com que o jornalista se lembrasse de sua
infância.
o servente matou o inseto.

2. Ao dizer “Não faça isso com o coitado.”, linha 27, o
homem demonstra
a)
b)
c)
d)
e)

afeição.
ironia.
esperança.
liderança.
profissionalismo.

o inseto não saiu mais da lembrança do jornalista.
o inseto estava morto e o jornalista o ressuscitou.

6. “Mas que fazia ali, sobre a minha mesa, em pleno coração
da metrópole?” Nesse período temos exemplo de qual figura
de linguagem?
a)
b)
c)
d)
e)

Metonímia.
Catacrese.
Metáfora.
Hipérbole.
Antítese.

7. “Estava morrendo de sede, talvez pudesse salvá-lo.”
Assinale a opção CORRETA quanto às classes de palavras
do período.
a)
b)
c)
d)
e)

Há dois verbos.
Não há advérbios.
Existe apenas um adjetivo.
Há uma preposição.
Há dois substantivos.

8. Marque a opção CORRETA em que há ocorrência, apenas,
de hiatos.
a)
b)
c)
d)
e)

Manhã, cachorro, carro.
Construção, montanha, prato.
Saguão, Paraguai, queijo.
História, loucura, pai.
Tainha, saúva, pia.

9. Analise a frase a seguir.
___________ tempo, irei a sua casa.
Marque a opção que preencha CORRETAMENTE a lacuna.
a)
b)
c)
d)
e)

Caso haja.
Se houvesse.
Desde que houvesse.
Embora haja.
Talvez haja.

10. Indique a alternativa CORRETA em relação ao gênero
dos substantivos.
a)
b)
c)
d)
e)

Borboleta é comum-de-dois gêneros.
Vítima é sobrecomum.
Criança é comum-de-dois gêneros.
Criatura é biforme.
Omoplata é masculino.

11. Em qual das alternativas o adjetivo NÃO qualifica o
substantivo?
a)
b)
c)
d)
e)

Li um livro lindo!
Bebida gelada faz mal.
Gente fina é outra coisa.
Ela parece uma pessoa inteligente.
Beber água é saudável.

3. Qual é a questão central do Texto I?
12. “Ele obteve o 123º lugar.” Marque a alternativa que traz
a escrita CORRETA do numeral em destaque.

a)
b)
c)
d)
e)

A tranquilidade da vida na cidade grande.
A presença inesperada de um inseto do mato na cidade.
As lembranças da infância.
A preocupação em proteger os animais.
As muitas atividades que o jornalista tinha para fazer.

4.

O Texto I, trata-se de um texto do tipo

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

descritivo.
dissertativo.
injuntivo.
prescritivo.
narrativo.

13. “João entra e vai ligar o computador. Impeço-o: não
quero luz.” Os dois pontos estabelecem uma relação de
subordinação entre as orações. Indique que tipo de
subordinação.

5. Sobre o Texto I é CORRETO afirmar que
a)
b)
c)

não foi possível salvar o inseto.
o servente pretendia matar o bichinho.
o servente importou-se com o inseto.

a)
b)
c)
d)
e)

Duodécimo terceiro.
Cento e vigésimo terceiro.
Centésimo vigésimo terceiro.
Cento e vinte trigésimo.
Cento e vinte e três.

Concessiva.
Consecutiva.
Temporal.
Causal.
Final.
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14. Quanto à regência dos verbos, indique a frase que deve
ter crase.
a)
b)
c)
d)
e)

Ronaldo foi a Espanha.
Enviei a carta a você.
Cheguei a Roma num domingo de carnaval.
Ele deve chegar a Brasília amanhã.
Fui a Recife nas férias.

15. “Se você gritasse, eu ouviria.” O período encerra ideia
de
a)
b)
c)
d)
e)

condição.
causa.
concessão.
tempo.
consequência.

16. Dois analistas levam 12 horas para fazer um trabalho. O
primeiro, sozinho, levaria 20 horas. Que tempo levaria o
segundo se trabalhasse sozinho?
a)
b)
c)
d)
e)

30h.
16h.
24h.
12h.
18h.

17. Calcule “x” na expressão a seguir.
x
16
=
16 64
a) 2.
b) 4.
c) 6.
d) 8.
e) 10.

c)
d)
e)

86 e 46.
88 e 44.
84 e 48.

23. As rodas do carro do Gustavo têm 3,80 metros de
circunferência. Quantas voltas darão para percorrerem
56.050 metros?
a)
b)
c)
d)
e)

14.750.
16.850.
17.850.
18.850.
19.850.

24. Carlos pegou seus três despertadores e os programou
da seguinte maneira: o primeiro para despertar de 3 em 3
horas; o segundo, de 2 em 2 horas e o terceiro de 5 em 5
horas. Depois da primeira vez que tocaram juntos, este fato
voltará a ocorrer novamente após quantas horas?
a)
b)
c)
d)
e)

15.
40.
30.
20.
25.

25. Um fazendeiro cria patos e cabras. Em um dado
momento, esses animais somam um total de 50 cabeças e
140 pés. Pode-se concluir que o número de cabras e patos é
a)
b)
c)
d)
e)

40 e 10.
20 e 30.
35 e 15.
25 e 25.
30 e 20.

18. Um milionésimo é igual a

26. Dividindo o número 180 em três partes diretamente
proporcionais a 2, 3 e 4, ter-se-ão os números

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

0,01.
0,001.
0,0001.
0,00001.
0,000001.

19. Seu Antônio pensou em um número, multiplicou-o por
7, dividiu o produto por 4, tendo obtido o quociente 84. Em
que número o seu Antônio pensou?
a)
b)
c)
d)
e)

38.
48.
32.
24.
46.

a)
b)
c)
d)
e)

12%.
1%.
5%.
8%.
2%.

21. Uma família consome 12 litros de água em 4 dias. Em
quantos dias, consumirá um barril de 312 litros?
a)
b)
c)
d)
e)

99.
101.
104.
108.
112.

80 e 52.
82 e 50.

1.
2.
3.
4.
5.

28. Seis amigas saíram para jantar e a despesa total foi de
R$ 132,00. Sabendo que, nessa despesa, estão incluídos os
10% da gorjeta do garçom, e que a mesma foi dividida
igualmente pelas seis amigas, quantos reais cada uma deu
de gorjeta?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 1,00.
R$ 2,00.
R$ 3,00.
R$ 4,00.
R$ 5,00.

29. O salário mensal de Pablo que é vendedor consiste em
R$ 150,00 mais a comissão de 6% sobre suas vendas. Se no
mês de novembro, Pablo teve um ganho total de R$ 600,00,
qual foi o valor de suas vendas nesse mês?

22. A soma de dois números é 132 e a sua diferença é 36.
Quais são esses números?
a)
b)

27. Um alfaiate pode fazer uma roupa em 3 dias; a sua
esposa pode fazê-la em 6 dias. Trabalhando juntos, em
quantos dias farão a roupa?
a)
b)
c)
d)
e)

20. Uma roupa é vendida com um lucro bruto de 20%. Sobre
o preço total da nota, 10% correspondem às despesas. O
lucro líquido do comerciante é de

50 / 50 / 80.
60 / 70 / 70.
80 / 40 / 40.
80 / 30 / 40.
40 / 60 / 80.

a)
b)
c)
d)
e)

R$ 12.000,00.
R$ 7.500,00.
R$ 10.000,00.
R$ 4.500,00.
R$ 8.200,00.
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30. O maior desastre ambiental do Brasil aconteceu no dia
5 de novembro em Minas Gerais, mas o problema é antigo.
Leia o texto a seguir com muita atenção.
Há pouco mais de oito anos, em janeiro de 2007, o rompimento
de um dique da mineradora Rio Pomba Cataguases Ltda, em
Miraí (MG), provocou o vazamento de, pelo menos, dois milhões
de metros cúbicos (dois bilhões de litros) de lama misturada com
bauxita e sulfato de alumínio no Rio Muriaé, um dos afluentes do
Paraíba do Sul. A lama também atingiu os municípios de Laje do
Muriaé, Itaperuna, Italva e Cardoso Moreira, no Rio.
Neste caso, a semelhança dos acontecimentos com o caso
de Bento Rodrigues é que
a)
b)
c)
d)
e)

a barragem se rompe, contamina o rio, inunda cidades e a
lama caminha até outro estado.
milhões de metros cúbicos de resíduos sólidos invadem as
residências desabrigando moradores.
a bauxita e o sulfato de alumínio, produzidos pela
mineradora, corroem a estrutura do dique.
a extração de minério de ferro no Brasil é uma atividade
predominante no Estado de Minas Gerais.
a água do rio, após algumas semanas, volta ao normal, sem
contaminar o mar.

31. Continuando a leitura da notícia.
Em Miraí, onde fica a barragem, a situação foi dramática. As
enchentes, agravadas pelo vazamento, deixaram quatro mil
pessoas desabrigadas. Várias estradas, inclusive a de acesso
para Miraí, tiveram trechos interditados. Os produtores rurais
foram orientados a desviar a água usada em irrigação para
abastecimento, apressar a colheita do que for possível e retirar o
gado das margens do Rio Muriaé.
Neste trecho fica evidente
a)
b)
c)
d)
e)

a dificuldade de quem mora à beira-rio.
as consequências da irresponsabilidade.
a lavoura prejudicada pela enchente.
o prejuízo dos produtores rurais.
as perdas e os danos de um desastre ambiental.

32. A empresa Mineração Rio Pomba Cataguases foi
condenada, apenas, em 2014 pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) a pagar indenização por danos morais e
materiais pelo acidente. Foram propostas 3.938 ações
envolvendo a mineradora no município de Muriaé e outras
500 em Miraí. Em janeiro de 2007, logo após o acidente, o
governo de Minas Gerais determinou o fechamento da
empresa. De acordo com documento divulgado pela
Prefeitura de Miraí, o prejuízo calculado na cidade foi de
R$ 73,985 milhões. O valor era nove vezes maior que
orçamento anual do município.
Observando os dados financeiros acima, podemos analisar
que as mineradoras têm função fundamental na economia do
município em que se localizam, principalmente pelos
empregos que proporcionam, entretanto num acidente como
o descrito fica evidente o(a)
a)
b)
c)
d)
e)

IV. Os produtos minerais e de origem mineral representam 90%
de toda a exportação do Estado.
V. Minas Gerais é o maior produtor de ferro, ouro, zinco, nióbio,
fosfato, grafita, lítio e calcário. Produz 75% do nióbio do
mundo.
VI. As reservas mineiras de nióbio são para mais de 1 000 anos.
Existem somente três minas em todo o mundo.
Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.
a)
b)
c)
d)
e)

I – II – III
I – II – V
III – IV – V
IV – V – VI
II – IV – VI.

34. Uma pessoa que usa cadeira de rodas tem dificuldades
de andar na calçada ou de pegar um táxi. Um deficiente
auditivo não consegue se comunicar no atendimento, por
voz, de bancos, empresas e serviços públicos. Um cego
depende da ajuda de outras pessoas para pegar ônibus ou,
caso precise usar um computador, nem sempre encontra lan
houses bem equipadas.
O texto apresenta
a)
b)
c)
d)
e)

a falta de cooperação das pessoas.
os descasos de rotina.
o desrespeito à acessibilidade.
a rotina de um deficiente visual.
a omissão nas ações coletivas.

35. Para reduzir a falta de atenção à essas pessoas, a
Presidente Dilma Rousseff sancionou, em julho de 2015, um
conjunto de leis que garantem benefícios e medidas para
maior igualdade e para inclusão na sociedade de pessoas
com deficiência. A previsão é que as leis entrem em vigor em
janeiro de 2016. Esse é mais um passo do Brasil para
promover avanços na legislação sobre o tema. Esse texto faz
referência
a)
b)
c)
d)
e)

ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Nacional Nº
13.146).
à Lei de Inclusão e Acessibilidade.
ao Regulamento de Acessibilidade e Proteção.
ao Estatuto de Proteção do Autista.
às regras de Aposentadoria para deficientes.

36. A melhor forma de se evitar a dengue é
a)
b)
c)
d)
e)

distribuir os focos de acúmulo de água.
denunciar os locais propícios para a criação do mosquito.
aguar as plantas uma vez por semana.
eliminar os focos que acumulam água sem proteção.
ficar atento ao número de casos divulgados.

37. Analise a charge a seguir.

prejuízo causado pela força da natureza.
desamparo
das
famílias
ignorado
pela
gestão
governamental.
solidariedade como única ação de resgate a sobrevivência.
município não poderia sobreviver sem a mineradora.
lentidão da justiça para resolver esse tipo de problema.

33. Detentor de significativas e diversificadas reservas
minerais, Minas Gerais é o mais importante estado minerador
do País. Sobre esse Estado, analise as afirmativas a seguir.
I.

Minas Gerais extrai mais de 160 milhões de toneladas de
minério de ferro por ano.
II. Quase 50% da produção nacional de ouro tem origem em
Minas Gerais.
III. O Estado é responsável por, aproximadamente, 80% da
produção brasileira de minerais metálicos e 50% de minérios
em geral.

A charge satiriza o(a)(s)
a)
b)
c)
d)
e)

imagem do mosquito.
consequências da picada do mosquito.
estilo funk de ser do mosquito.
tipos de dengue existentes.
índice alarmante que alcança as doenças transmitidas pelo
mosquito.
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38. Atualmente, a doença transmitida pelo mosquito Aedes
aegypti que mais preocupa os profissionais de saúde é o(a)
a)
b)
c)
d)
e)

dengue tipo B.
febre amarela.
dengue hemorrágica.
malária.
zika vírus.

e)

39. Sobre as características do município de Carnaubal,
analise as afirmativas a seguir.
I. Município de Origem: São Benedito.
II. Ano de Criação: 1857.
III. Toponímia: Em virtude de o seu núcleo de formação ter-se
iniciado perto de grandes várzeas de carnaubais.
IV. Gentílico: Carnaubense.
V. Localização: Microrregião da Ibiapaba.
Fonte: IBGE/IPECE.

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.
a)
b)
c)
d)
e)

III – IV – V
I – III – V
II – III – IV
I – IV – V
II – IV – V.

d)
e)

Experidião Ribeiro do Amaral e Luís Chaves Nogueira.
Francisco Horácio Brito e Luís Chaves Nogueira.
Francisco Dário Martins e Thereza Noyma de Mesquita
Chaves.
Francisco Horácio Brito e Raimundo Nonato Chaves de
Araújo.
Francisco Dário Martins e Antônio Ademir Barroso Martins.

44. É um sistema do veículo que tem a função de eliminar
os gases residuais quentes do motor e reduzir os ruídos
gerados na descarga dos gases queimados na combustão.
Estamos falando de um sistema
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

c)
d)
e)

a)

leve e possui a penalidade de multa.
grave e possui, como medida administrativa, o recolhimento
do documento de habilitação e remoção do veículo.
grave e possui a penalidade de multa (três vezes),
suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo.
gravíssima e possui a penalidade de multa (três vezes),
suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo.
média e possui como penalidade uma multa.

b)

c)

d)

42. Leia a frase a seguir.
É considerada uma infração de trânsito, segundo o CTB, quando
um veículo estiver estacionado a uma distância menos de ___
metros da esquina.

e)

Marque a opção que completa corretamente a lacuna.
a)
b)
c)
d)
e)

25.
15.
18.
10.
20.

a)
b)

b)

c)

120.
140.
160.
180.
200.

Esta poluição tem gerado diversos problemas nos grandes
centros urbanos. A saúde do ser humano, por exemplo, é a
mais afetada com a poluição. Doenças respiratórias como a
bronquite, rinite alérgica, alergias e asma levam milhares de
pessoas aos hospitais todos os anos.
A poluição gerada nas cidades de hoje são resultado,
principalmente, da queima de combustíveis fósseis como,
por exemplo, carvão mineral e derivados do petróleo
(gasolina, álcool e diesel).
O clima também é afetado pela poluição do ar. O fenômeno
do efeito estufa está aumentando a temperatura em nosso
planeta.
A queima de produtos tem lançado uma grande quantidade
de monóxido de carbono e dióxido de carbono (gás
carbônico) na atmosfera. Estes dois combustíveis são
responsáveis pela geração de energia que alimenta os
setores industrial, elétrico e de transportes de grande parte
das economias do mundo.
A poluição também tem prejudicado os ecossistemas e o
patrimônio histórico e cultural em geral. Fruto desta poluição,
a chuva ácida mata plantas, animais e vai corroendo, com o
tempo, monumentos históricos.

47. Sobre sistema de freios de um veículo, marque a opção
CORRETA.

43. Marque a opção que NÃO indica uma infração em que a
multa pode ser multiplicada até 5X (5 vezes).
a)

de escapamento.
hidráulico.
de arrefecimento.
de transmissão.
de lubrificação.

46. Em relação à poluição do ar, marque a opção
INCORRETA.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41. Fazer corrida por espírito de diversão é uma infração de
trânsito
a)
b)

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, com agravamento de penalidade de cinco
vezes pela autoridade de trânsito.
Permitir que tome posse do veículo automotor e passe a
conduzi-lo na via, a pessoa com Carteira Nacional de
Habilitação ou Permissão para Dirigir cassada ou com
suspensão do direito de dirigir.

45. Na sinalização de um acidente de via arterial, em que
não há sinalização regulamentadora, a distância para início
da sinalização em dia de chuva será de quantos passos
longos?

40. O primeiro e o atual prefeito do município de Carnaubal
são, respectivamente,
a)
b)
c)

d)

Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento, em fila
única, os veículos de tração ou propulsão humana e os de
tração animal, sempre que não houver acostamento ou faixa
a eles destinados.
Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou
Permissão para Dirigir cassada ou com suspensão do direito
de dirigir.
Participar na via, como condutor, de competição esportiva,
eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em
manobra de veículo, sem permissão da autoridade de
trânsito com circunscrição sobre a via.

c)
d)
e)

A pressão do fluido no sistema de freios não interfere no
desempenho da frenagem
O sistema de freios ABS impede que as rodas travem em
freadas bruscas.
O fluido de freios deve ser trocado a cada 10.000 km.
Os sistemas de freio do tipo hidrovácuo funcionam mesmo
com o motor desligado.
O sistema de freios a disco é também denominado de
sistema de freio a tambor.

48. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é de
competência do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
a)
b)
c)

Estimular e orientar a execução de campanhas educativas
de trânsito.
Estabelecer as diretrizes do regimento das JARIS.
Julgar os recursos interpostos pelos infratores.
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d)
e)

Responder a consultas relativas à aplicação da legislação e
dos procedimentos normativos de trânsito.
Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de
trânsito no âmbito dos municípios.

49. De acordo com a Lei no 9.503/1997, em qual situação o
condutor utilizará o pisca-alerta?
a)
b)
c)
d)
e)

Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar
acidentes.
Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a
um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo.
Sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo.
Para o embarque e desembarque de passageiros.
Em imobilizações ou situações de emergência.

50. Tendo em vista a ordem de prevalência da sinalização
de trânsito, marque (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e
(F) para as FALSAS.
(
) Entre as indicações dos semáforos e os demais sinais,
prevalecem as dos semáforos.
(
) Entre a faixa de pedestres e a luz verde do semáforo,
prevalece a faixa de pedestres.
(
) Entre a ordem de seguir do agente de trânsito e a placa de
PARE, prevalece a placa de PARE.
(
) Entre as indicações dos sinais e as demais normas de
trânsito, prevalecem as indicações dos sinais.
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

F–F–F–F
V–F–F–V
V–V–V–V
V–V–F–V
F – F – V – V.

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.
a)
b)
c)
d)
e)

I – II – III
II – III – IV
I – II – III – IV
I – III
II – IV.

54. Marque a opção que indica corretamente todas as cores
da sinalização horizontal.
a)
b)
c)
d)
e)

Branca e amarela.
Amarela, preta, branca, vermelha, azul, verde, laranja,
marrom.
Verde, amarela e vermelha.
Amarela, vermelha, branca, azul e preta.
Azul, preta, verde, branca, laranja e cinza.

55. Sobre os direitos e deveres dos pedestres, analise as
afirmativas a seguir.
I.

Onde não houver faixa ou passagem sinalizada o
cruzamento deverá ser feito em sentido diagonal ao de seu
eixo.
II. O pedestre, nas vias urbanas, poderá utilizar a pista de
rolamento quando não existir calçada ou quando esta estiver
interrompida, impedindo sua livre circulação.
III. O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta equipara-se
ao pedestre em direitos e deveres.
IV. Os pedestres devem sempre utilizar as faixas ou passagens
a eles destinadas sempre que estas existirem numa distância
de até 100 metros.
Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.
I – III
I – IV
II – III
II – III – IV
III – IV.

51. Marque a opção que indica o caso em que o proprietário
do veículo tem 30 dias de prazo para providenciar o novo
CRV - Certificado de Registro do Veículo.

a)
b)
c)
d)
e)

a)

56. O cárter do motor tem a função de

b)
c)
d)
e)

Transferência de domicílio ou residência dentro do mesmo
município.
O proprietário muda o município de domicílio ou residência.
Alteração de qualquer característica do veículo.
Mudança de categoria do veículo.
Transferência de propriedade.

a)
b)
c)
d)
e)

armazenar o óleo e proteger o conjunto móvel.
queimar os combustíveis.
alojar os cilindros, os canais de lubrificação e refrigeração.
alojar as válvulas, o eixo de comando de válvulas e a câmara
de combustão.
acolher os combustíveis.

52. Marque a opção INCORRETA em relação aos
equipamentos obrigatórios a serem constatados pela
fiscalização em perfeitas condições de funcionamento,
exigidos nos veículos automotores e ônibus elétricos.

57. Marque a opção que indica os atos que podem ser
praticados pelos agentes de trânsito.

a)

a)

b)
c)
d)

e)

Chave de roda e macaco compatível com o peso e a carga
do veículo.
Buzina, para-sol para o condutor e passageiro e extintor de
incêndio.
Para-choques dianteiro e traseiro, limpador de para-brisa e
velocímetro.
Lavador de para-brisa, cinto de segurança para a árvore de
transmissão em veículos de transporte coletivo e carga, e
lanternas de freio de cor vermelha.
Chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para a
remoção de calotas.

53. Analise as afirmativas a seguir.
I.

A circulação dos veículos será feita pelo direito da via,
admitindo-se exceções devidamente sinalizadas.
II. Em um cruzamento não sinalizado, a preferência será
sempre do veículo que circula à direita do condutor.
III. Os veículos de emergência gozam de prioridade de trânsito,
quando realizando serviço de urgência, desde que estejam
devidamente identificados por dispositivos regulamentares
de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente.
IV. Os veículos de utilidade pública terão prioridade de
passagem, respeitadas as demais normas de circulação.

b)
c)

d)
e)

Transbordo do excesso de carga, apreensão do veículo,
cassação da CNH e suspensão do direito de dirigir.
Retenção de veículo, remoção de veículo, recolhimento de
CNH e transbordo do excesso de carga.
Advertência por escrito, frequência obrigatória em curso de
reciclagem, cassação da permissão para dirigir e retenção do
veículo.
Aplicação de multa, retenção de veículo, remoção de veículo
e transbordo do excesso de carga.
Aplicação de multa, apreensão do veículo, advertência por
escrito e cassação da CNH.

58. É um acidente em que o veículo é atingido lateralmente
e ocorre com mais frequência em cruzamentos, em razão da
falta de observância das normas de circulação e conduta
a)
b)
c)
d)
e)

Choque.
Derrapagem.
Tombamento.
Capotagem.
Abalroamento.
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59. Marque a opção que indica a classificação CORRETA
das vias abertas à circulação.
a)
b)
c)
d)
e)

Rodovias e estradas.
Municipais, estaduais e federais.
Urbanas e rurais.
Local, coletora, arterial e trânsito rápido.
Preferenciais e secundárias.

60. Marque a opção que NÃO indica uma infração leve.
a)
b)
c)
d)
e)

Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do
veículo.
Fazer uso de facho de luz alta dos faróis em vias providas de
iluminação pública.
Conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório
referidos no CTB.
Estacionar o veículo nos acostamentos.
Para o veículo em desacordo com as posições estabelecidas
pelo CTB.
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