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Língua Portuguesa  

TEXTO I – Para responder às questões de 01 a 05. 
 

Violência doméstica na Paraíba mata mais mulheres que tráfico de drogas 
 

De acordo com o levantamento feito pelo Centro da Mulher 8 de Março, divulgado nesta terça-feira (6),o número de 
mulheres mortas por violência doméstica na Paraíba, nos setes primeiros meses deste ano, é maior do que a quantidade de vítimas 
femininas que atuavam no tráfico de drogas. Ao todo foram 24 mulheres mortas quando o suspeito tinha algum tipo de relação 
afetiva com a vítima, enquanto 18 envolvidas com o tráfico de drogas foram assassinadas.Apesar disso, o relatório aponta uma 
pequena diminuição nos casos de violência doméstica. Em 2012, até o final de julho, 30 casos já haviam sido registrados, além de 
outras 53 tentativas de homicídio, enquanto neste ano são 33 tentativas. Em 2013 outras 22 mulheres sofreram agressões físicas. 

A delegada Renata Matias, da Delegacia da Mulher de João Pessoa, acredita que a Lei Maria da Penha, que completa sete 
anos nesta quarta-feira, tem sido eficaz no combate à violência contra o público feminino. Por isso, as mulheres se sentem cada vez 
mais motivadas a denunciar qualquer tipo de agressão, seja física ou psicológica. “Com a Lei Maria da Penha, a mulher ganhou mais 
proteção e uma estrutura que a motiva a denunciar. Por conta disso, a sociedade tem a falsa impressão de que, com a lei, a 
violência contra a mulher aumentou. Isso não aconteceu. O que aconteceu é que a mulher denuncia cada vez mais os 
companheiros”, enfatizou a delegada. 

Com relação aos casos que atende, Renata Matias explicou que o perfil das vítimas de violência doméstica é variado. “A 
violência doméstica está em todas as classes, em todas as faixas etárias. Há mulheres que foram vítimas de violência apenas uma 
vez e não hesitaram em denunciar. Há outras que denunciaram após sofrer muito tempo em silêncio”, disse. 

A delegada disse ainda que, diferentemente do que se pensa, a dependência emocional tem sido um fator que impede que 
a mulher denuncie o companheiro, até mais que a financeira. “Há também a dependência financeira, claro. Mas o que percebemos é 
que as mulheres não querem denunciar os agressores porque gostam deles, simplesmente”, completou, acrescentando que a 
possibilidade de o agressor ser punido, mesmo sem que a vítima o denuncie, dá mais eficiência ao trabalho da polícia no combate à 
violência doméstica.  

Para combater a violência contra a mulher, a delegada pontuou que são vários os mecanismos que a sociedade dispõe. “É 
muito importante que a sociedade se conscientize e passe a ser cada vez mais uma parceira no combate a esse tipo de crime. 
Qualquer pessoa pode denunciar pelo 197, o disque-denúncia da Polícia Civil, ou o 190”, disse Renata Matias. 

(Do G1 PB 07/08/2013 07h22) 
 

 
01  Assinale a assertiva que apresenta o objetivo central do texto: 
 
a) Alertar que a violência doméstica está em todas as classes sociais. 
b) Denunciar a falta de fiscalização acerca de crimes contra a mulher. 
c) Denunciar o alto índice de mulheres mortas por violência doméstica na Paraíba. 
d) Informar as razões que impedem a mulher denunciar seus companheiros. 
e) Divulgar a improdutividade da Lei Maria da Penha. 
 
 
02  Analise as afirmações abaixo e assinale as corretas: 
 
I - Segundo a delegada Renata Matias, o principal fator que impede a mulher de denunciar seu companheiro é a dependência 

financeira. 
II - De acordo com o levantamento feito pelo Centro da Mulher 8 de Março, em 2013 registrou-se baixa queda nos casos de violência 

doméstica em relação ao ano de 2012. 
III - A delegada Renata Matias constatou que com a lei Maria da Penha o índice de violência contra a mulher aumentou. 
IV - A delegada Renata Matias afirmou que o agressor poderá ser punido mesmo que a vítima não o denuncie. 
 
Estão corretas apenas: 
 
a) I e II.  b) II e III.  c) IIIe IV.  d) IIe IV.  e) II , III e IV. 
 

 

03  Em Há mulheres que foram vítimas de violência apenas uma vez (3º§), o vocábulo que classifica-se como pronome relativo. 
Indique a alternativa em que o vocábulo sublinhado recebe essa mesmaclassificação. 
 
a) “Renata Matias explicou que o perfil...” (3º§). 
b) “Com relação aos casos que atende...” (3º§). 
c) “... acredita que a lei Maria da Penha...” (2º§). 
d) “É muito importante que a sociedade se conscientize...” (5º§). 
e) “...a delegada pontuou quesão vários os mecanismos que a sociedade dispõe...” (5º§). 
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04  Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras acentuadas de acordo com a  mesma regra de acentuação da palavra 
violência: 
 
a) Doméstica, dependência, vítima. 
b) Paraíba, gráficos, silêncio. 
c) Também, eficiência, vítima. 
d) Relatório, vários, polícia. 
e) Dependência, até, psicológica. 
 
 
05  Indique a alternativa que segue as normas da escrita padrão da língua portuguesa. 
 
a) Não há dúvidas de que os malefícios causados pela violência doméstica afetam a família inteira. 
b) Não a dúvidas de que os malefícios causados pela violência doméstica afetam a família inteira. 
c) Não há dúvidas que os malefíscios causados pela violência domestica afeta a família intera. 
d) Não à dúvidas de que os malefícios cauzados pela violência doméstica afetam a familha inteira. 
e) Não há dúvidas que os malefícios caussados pela violência doméstica afeta a família inteira. 
 
 
TEXTO II – Para responder às questões de 06 a 08. 
 
 

OS MORANGOS 
                                                      Giselda LaportaNicolellis 

 
 A vizinha espiou por cima do muro. 
 — Bom dia, seu Agenor. 
 — Bom dia. 
 — Que lindos estão estes morangos, que maravilha. 
 — O senhor não colhe, seu Agenor? Estão no ponto. 
 — Não gosto de morangos. 
 — Que pena, aqui em casa somos todos loucos por morangos. As crianças então nem se diga. Se não colher, 
vão apodrecer no pé, uma judiação. 
 — É. 
 — Se o senhor não se incomodasse, eu colhia um pouco. Já que o senhor não gosta de morangos. 
 — Com licença, preciso pegar o ponto na repartição. 
 — À vontade seu Agenor. E os morangos? 
 — Não prestam para comer. Têm gosto de terra. 
 — Pena, tão lindos. 
 Saiu pra repartição. Voltou à noite. O luar batia em cheio no canteiro de morangos. Acercou-se em silêncio. 
Estavam bonitos mesmo. De dar água na boca. Pena que não pudesse comê-los. 
 Suspirou fundo. 
 Mariana, tão linda. Linda como uma flor. Mas tão desleixada, tão preguiçosa. Comida malfeita, roupa por lavar, 
pratos gordurosos. E aquele gênio! Sempre descontente, exigindo tudo o que não podia lhe dar, espezinhando-o 
diariamente pelo seu magro ordenado. 
 Fora realmente uma gentil ideia plantar os morangos depois que a enterrara no jardim. 
 
 

06  Analise as alternativas abaixo e assinale aquelas que exemplificam frase nominal: 
 
I – “Linda como uma flor.” (17º§) 
II – “De dar água na boca.” (15º§) 
III – “E os morangos?” (11º§) 
IV – “Acercou-se em silêncio.” (14º§) 
 
 
Exemplificam frases nominais apenas as alternativas: 
 
a) I e II.  b) I e III.  c) I e IV.  d) II e III.  e) III e IV.  
 
 
07  Na fraseSe o senhor não se incomodasse, eu colhia um pouco, a forma verbal presente na primeira oração indica 
 
a) fato real, em relação a um tempo futuro. 
b) ordem, considerando-se uma ação anterior. 
c) ação corrente, em relação a um tempo futuro. 
d) dependência, para uma ação ocorrer. 
e) suposição, a partir de fatos passados. 
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08  Considerando-se os recursos linguísticos do texto, analise as assertivas que seguem e assinale as corretas: 
 
I-   Quanto ao número de sílabas, as palavras desleixada, realmente, judiação e ideia recebem a mesma classificação. 
II-  Em relação às palavras vizinha, criança, preguiçosa, morangos e jardim é correto afirmar que todas apresentam dígrafo. 
III- Em relação ao significado do verbo espezinhar (16º§), ele é antônimo dos verbos considerar, prezar e enaltecer. 
IV- Quanto à divisão e classificação silábica e tonicidade, incomodasse (9º§) tem a divisão in – co – mo – da – sse, e é uma palavra 
      polissílaba e proparoxítona. 
 
Estão corretas apenas: 
 
a) I e II.  b) I e III.  c) II e III.  d) II e IV.  e) III e IV. 
 
 
TEXTO III – Para responder às questões 09 e 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09  Analise as assertivas acerca da charge, em seguida, assinale as certas (C) e as erradas (E). 
 
(   ) Através do recurso humorístico, o autor da charge visa denunciar a violência doméstica. 
(   ) Em relação à temática desenvolvida,os textos I e II estão relacionados ao texto III. 
(   ) A temática apresentada no texto I contraria esta desenvolvida na charge. 
(   ) Na charge, a personagem feminina demonstra subserviência, medo e resignação diante da situação por ela vivida. 
(   ) Na charge, a personagem masculina afigura-se como um homem austero, abstinente e comedido. 
 
A sequência correta é: 
 
a) V, V, F, V, F. 
b) V, F, V, V, F. 
c) V, F, V, F, V. 
d) F, V, V, F, V. 
e) F, V, F, V, F. 
 
 
10   Assinale as assertivas corretas em relação à pergunta da mulher. 
 
I - Ela é espancada mais de uma vez por dia. 
II - Ela é espancada apenas uma vez por dia. 
III - Ela se dirige ao marido falando com formalidade. 
IV - Ela se justifica ao falar com o marido. 
V – Ela não demonstra carinho pelo marido. 
 
Estão corretas apenas: 
 
a) I, III e IV.     
b) I, IV e V.     
c) II, III e IV. 
d) II, III e V. 
e) I e IV. 

 

03 

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  2 0 1 4 - P M S  



Matemática  

11  Analise o quadro que se segue, responda as perguntas e identifique a alternativa com as respostas corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual o tempo gasto para o automóvel percorrer 150 km? 
Em 1 hora, quantos quilômetros o automóvel percorre? 
Qual o tempo gasto pelo automóvel para percorrer 350 km? 
 
a) 1 h; 150 km; 3,5 h. 
b) 1,5 h; 100 km; 3 h. 
c) 1,5 h; 100 km; 3,5 h. 
d) 1 h; 100 km; 4 h. 
e) 1,5 h; 150 km; 3,5 h. 
 
 
12  Identifique a alternativa que responde corretamente às seguintes questões: 
 
Três dias representam que fração da semana? 
Vinte minutos representam que fração da hora? 
Realizo atividades físicas duas horas por dia. Que fração do dia ocupo fazendo exercícios? 
 
a) 3/7; 1/3; 1/12.  b) 3/7; 2/3; 1/24.  c) 3/6; 3/3; 2/12.  d) 4/7; 3/1; 1/12.  e) 3/5; 2/3; 1/6. 
 
 
13  Resolva as expressões numéricas e indique os resultados, respectivamente: 
 
20 + {17 + 2 x [80 : (31 - 11)] + 4} =   47 – {[(36 – 27) x 2] + 14} = 

 

a) 48 e 15.  b) 49 e 15.  c) 15 e 49.  d) 172 e 14.  e) 172 e 15. 
 
 
14  Marta tem R$ 54,00. Multiplicando a quantia que tenho por 2 e adicionada R$ 24,00, fico com a mesma quantia que Marta. 
Quantos reais tenho? 
 
a) R$ 28,00.  b) R$ 78,00.  c) R$ 108,00.  d) R$ 68,00.  e) R$ 15,00. 
 
 
15  O quadro que se segue apresenta quantidades de algumas bebidas expressas em frações. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Associe a segunda coluna pela primeira, identificando as corretas proporções. Indique a alternativa que apresenta a correspondência 
correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) B-D-A-C.  b) D-B-C-A.  c) C-A-D-B.  d) C-D-B-A.  e) A-C-D-B. 
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TEMPO (EM HORAS) DISTÂNCIA (EM QUILÔMETROS) 
0,5 50 
1 100 

1,5 150 
2 200 

refrigerante 5/4 L 

chá 2/7 L 

água 7/4 L 

leite 2/3 L 

laranjada 5/2 L 

(A) Menos de 0,5 L. (   ) leite. 

(B) Entre 1 L e 2 L. (   ) chá. 

(C) Entre o,5 L e 1 L. (   ) laranjada. 

(D) Uma quantidade equivalente a 10/4. (   ) refrigerante e água. 



 

16  Paulo ganhou uma caixa de bombons de vários sabores. O quadro que se segue mostra o sabor e a quantidade total de 
bombons da caixa.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Pensando sobre a quantidade de bombons dos vários sabores em relação ao total de bombons, é correto afirmar, EXCETO, que: 
 
a) 3/14 (três catorze avos) dos bombons são de morango. 
b) 8/14 (oito catorze avos) dos bombons são de chocolate e de limão. 
c) A fração 4/14 (quatro catorze avos)compara a quantidade de bombons de chocolate em relação ao total de bombons.  
d) 5/14 (cinco catorze avos) dos bombons são de limão. 
e) 2/14 (dois catorze avos) dos bombons são de coco. 
 
 
17  Para facilitar o cálculo de 54 X 17, efetuamos 54 X (10 + 7). Que propriedade foi utilizada? 
 
a) A propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. 
b) A propriedade comutativa da multiplicação em relação à adição 
c) A propriedade comutativa da adição em relação à multiplicação. 
d) A propriedade elemento neutro da multiplicação em relação à adição. 
e) A propriedade associativa da multiplicação em relação à adição. 
 
 
18  Sobre medida de um segmento e segmentos congruentes, é correto afirmar o que está escrito nas alternativas abaixo, EXCETO 
que: 
 
a) Um segmento de reta pode ser medido, já que tem começo e fim. 
b) Para determinar a medida de um segmento, usamos a medida de outro segmento tomado como unidade. 
c) Dois segmentos que têm medidas diferentes, tomadas a partir de uma mesma unidade são chamados segmentos congruentes. 
d) Quando medimos um segmento determinamos o seu comprimento ou sua medida. 

e) Quando a medida do segmento  corresponde a duas vezes a medida de , registramos:  

 
 
 
19  Analise as três figuras que se seguem e identifique a alternativa correta, quanto à classificação de um ângulo. 

 

 
 
 
a) reto, agudo, obtuso.  b) agudo, obtuso, reto.  c) obtuso, agudo, reto. 
d) agudo, obtuso, raso.  e) raso, agudo, reto. 
 
 
20  Qual é o volume, em cm³ e em m³, de um bloco retangular com 15 cm de comprimento, 18 cm de largura e 7 cm de altura? 
 
a) 10890 cm³ = 0,01809 m³. 
b) 1890 cm³ = 0,189 m³. 
c) 1890 cm³ = 0,00189 m³. 
d) 10890 cm³ = 0,0189 m³. 
e) 1890 cm³ = 0,000189 m³. 
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BOMBONS QUANTIDADE 

coco 2 

chocolate 4 

morango 3 

limão 5 



Código de Trânsito Brasileiro 

21  O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN tem sede no Distrito Federal e é presidido pelo dirigente do órgão máximo 
executivo de trânsito da União. Sobre o CONTRAN, assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma de suas competências: 
 
a) Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento dos CETRAN e CONTRANDIFE. 
b) Indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para 

conduzir veículos automotores. 
c) Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas no Código Nacional de Trânsito e nas resoluções complementares. 
d) Normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e 

licenciamento de veículos. 
e) Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. 
 
 
22  Para efeitos do Código de Trânsito Brasileiro, considera-se trânsito: 
 
a) A utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, 

estacionamento e operação de carga ou descarga. 
b) Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro 

central. 
c) A utilização das vias por pessoas e veículos, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada e 

operação de carga ou descarga. 
d) A utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, 

estacionamento e operação de carga ou descarga. 
e) A utilização das vias por pessoas e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, 

estacionamento e operação de carga. 
 
 
23  O Código de Trânsito Brasileiro estabelece Normas Gerais de Circulação e Conduta. Em relação à essas normas, julgue os itens 
a seguir: 
 
I– Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, 

de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. 
II– A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as 

demais normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, mesmo quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o 
propósito de entrar à esquerda. 

III– Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os 
ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. 

IV– Os animais isolados ou em grupos podem circular nas vias mesmo quando não estão sendo conduzidos por um guia. 
 
Estão corretas apenas 
 
a) I e II.  b) II e IV.  c) I e IV.  d) I e III.  e) II e III. 
 
 
24  A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as 
condições de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade 
máxima será de: 
 
a)  Nas vias urbanas, oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido. 
b) Nas vias urbanas, oitenta quilômetros por hora, nas vias arteriais. 
c) Nas vias urbanas, quarenta quilômetros por hora, nas vias arteriais. 
d) Nas vias rurais, cem quilômetros por hora para automóveis, camionetas e motocicletas, nas rodovias. 
e) Nas vias rurais, sessenta quilômetros por hora para ônibus e micro-ônibus, nas rodovias. 
 
 
25  Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito 
do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei. Registrado o veículo, 
expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo. Em algumas situações, será necessária a expedição de novo Certificado de 
Registro de Veículo, EXCETO: 
 
a) Quando for transferida a propriedade do veículo. 
b) Quando o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência. 
c) Quando for alterada qualquer característica do veículo. 
d) Quando houver mudança de categoria. 
e) Quando o veículo for emprestado a algum parente do proprietário. 
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26  A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao 
órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou 
distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos: 
 
a) Ser penalmente inimputável; saber ler e escrever; possuir carteira de identidade ou equivalente. 
b) Ser penalmente inimputável; saber ler; possuir carteira de identidade ou equivalente. 
c) Ser penalmente imputável; saber ler e escrever; possuir carteira de identidade ou equivalente. 
d) Ser penalmente inimputável; saber escrever; não possuir carteira de identidade ou equivalente. 
e) Ser penalmente imputável; saber ler e escrever; não possuir carteira de identidade ou equivalente. 
 
 
27  Os candidatos que desejam a habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico, poderão habilitar-se nas categorias de A a 
E. Com relação a essas categorias, assinale a alternativa correta: 
 
a) A categoria B corresponde a condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a 

dois mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a cinco lugares, incluído o do motorista. 
b) A categoria C corresponde a condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 

cinco mil e quinhentos quilogramas. 
c) Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não ter cometido 

nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses. 
d) A categoria A corresponde a condutor de veículo motorizado de duas rodas, com carro lateral. 
e) São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, cujo peso não exceda a 

3.000kg (três mil quilogramas), ou cuja lotação não exceda a 6 (seis) lugares, excluído o do motorista. 
 
 
28  Considera-se infração de trânsito qualquer inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação 
complementar ou das resoluções do CONATRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas no 
próprio CTb. Com relação às infrações de trânsito, assinale a alternativa correta: 
 
a) Constitui infração leve confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, 

não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. 
b) Constitui infração gravíssima disputar corrida por espírito de emulação. 
c) Constitui infração leve atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. 
d) Constitui infração média deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e 

seus agentes. 
e) Constitui infração leve ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. 
 
 
29  No que se refere ao local de estacionamento do veículo, assinale a alternativa que corresponde ao cometimento de uma infração 
gravíssima: 
 
a) Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal. 
b) Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro. 
c) Estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas, rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. 
d) Estacionar o veículo junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita de galerias subterrâneas, 

desde que devidamente identificados, conforme especificação do CONTRAN. 
e) Estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo. 
 
 
30  Dentre as infrações relacionadas abaixo, marque a única que NÃO corresponde a uma infração leve: 
 
a) Deixar de parar o veículo no acostamento à direita, para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde 

não houver local apropriado para operação de retorno. 
b) Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com autorização da autoridade 

de trânsito ou de seus agentes.  
c) Transitar com o veículo na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, 

exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita. 
d) Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública. 
e) Usar a buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. 
 
 
31  As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias. Sobre essas categorias, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Infração de natureza gravíssima, punida com multa de valor correspondente a 180 UFIR. 
b) Infração de natureza grave, punida com valor correspondente a 120 UFIR. 
c) Infração de natureza leve, punida com multa de valor correspondente a 50 UFIR. 
d) Infração de natureza levíssima, punida com  multa de valor correspondente a 30 UFIR. 
e) Infração de natureza média, punida com multa de valor correspondente a 80 UFIR. 

 

07 

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  2 0 1 4 - P M S  



 

32  A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro e dentro 
de sua circunscrição, deverá adotar as medidas administrativas previstas no próprio CTb. Com relação às medidas administrativas 
contidas no CTb, julgue os itens a seguir: 
 
I– O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser 

submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo 
Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. 

II– Corresponde a uma das medidas administrativas previstas no CTb, o recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e 
na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o pagamento de multas e encargos 
devidos. 

III– Ao condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo veículo à pesagem, fixos ou móveis, não será aplicada nenhuma 
penalidade. O condutor será apenas obrigado a retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem obrigatória.  

IV– Em caso de acidente com vítima, envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, somente o 
perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro.  

 
Estão corretas apenas 
 
a) I e II.  b) II e III.  c) III e IV.  d) II, III e IV.  e) I, II e IV. 
 
 
33  Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos no Código de Trânsito Brasileiro, aplicam-se as normas 
gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se o CTb não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099/95, no que 
couber. Com relação às penalidades previstas no CTB, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como 

penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades. 
b) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a 

duração de cinco meses a dois anos. 
c) A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. 
d) Se o réu for reincidente na prática de crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, o juiz aplicará a penalidade de suspensão 

da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. 
e) Ao condutor do veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se 

exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. 
 
 
34  O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento 
de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, 
fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os 
seguintes órgãos e entidades, EXCETO: 
 
a) O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo. 
b) Os Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE, órgãos 

normativos, consultivos e coordenadores. 
c) Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
d) A Polícia Civil dos Estados e do Distrito Federal. 
e) A Polícia Rodoviária Federal. 
 
 
35  Com relação ao Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa correta: 
 
a) As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI, não fazem parte da composição do Sistema Nacional de Trânsito. 
b) O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou 

desembarque de passageiros, deverá manter a velocidade, dirigindo com atenção. 
c) A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via não poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo 

dos veículos automotores, ainda que dotado o trecho com ciclo-faixa. 
d) Não é obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de 

Trânsito. 
e) Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, 

objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, 
projetos e serviços que garantam o exercício do direito de trânsito seguro. 
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Legislação Municipal 

36  Segundo a lei complementar nº 24/2013, uma série de cargos pertencentes a classes diferentes, que guardam entre si uma 
relação de afinidade quanto à natureza do trabalho e perfil de especialização, dispostos hierarquicamente de conformidade com o 
grau de complexidade, responsabilidade, experiência requerida e conhecimento demandado, é o conceito de: 
 
a) Cargo.  b) Classe.  c) Função.  d) Carreira.  e) Lotação. 
 
 
37  De acordo com o Estatuto do Servidor Municipal de Sumé, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I – Remuneração é o somatório e vencimento mais as vantagens de natureza permanente. 
II – Vencimentos é o somatório do vencimento mais as vantagens de natureza permanente e as de natureza temporária. 
III – Interstício é o lapso de tempo estabelecido como o máximo necessário para que o servidor se habilite à progressão horizontal  
       dentro do mesmo cargo. 
 
a) I, II e III estão incorretas. 
b) Apenas a afirmativa I está incorretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão incorretas. 
d) Apenas a afirmativa II está incorreta. 
e) I, II e III estão corretas. 
 
 
38  Assinale corretamente, o cargo em que é exigido para o seu provimento, habilitação profissional em curso de graduação 
ministrado por instituição de ensino superior legalmente reconhecida, considerando o que dispõe o Estatuto do Servidor Público 
Municipal de Sumé: 
 
a) Cargo de técnico.    b) Cargo de Técnico-científico.   c) Cargo de gari. 
d) Cargo de auxiliar administrativo.  e) Cargo de auxiliar de limpeza. 
 
 
39  São requisitos básicos para investidura de cargos públicos em Sumé, EXCETO: 
 
a) Gozo dos direitos políticos. b) Idade mínima de 18 anos.    c) Nacionalidade estrangeira. 
d) Idoneidade moral.   e) Regularidade com as obrigações militares e eleitorais. 
 
 
40  A lei complementar nº 24/2013 prevê os requisitos do estágio probatório. Assinale a alternativa que não condiz com um desses 
requisitos: 
 
a) Assiduidade.  b) Relacionamento.  c) Morosidade.  d) Responsabilidade.  e) Disciplina. 
 
 
41  De acordo com o Decreto Municipal nº 930/2011, assinale a alternativa que não condiz com uma das atribuições conferidas ao 
cargo de agente de limpeza e conservação. 
 
a) Carregar e descarregar mercadorias em veículos. 
b) Varrer ruas, praças, parques e jardins. 
c) Auxiliar no controle de populações de animais domésticos nas vias públicas. 
d) Pesar, contar, medir e identificar material. 
e) Executar coleta de resíduos sólidos junto aos veículos coletores. 
 
42  A nomeação far-se-á em caráter efetivo ou em comissão. Sobre nomeação, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
 
I- Os requisitos adicionais para a nomeação, o ingresso e o desenvolvimento funcional do servidor na carreira serão estabelecidos 

na legislação pertinente ao plano de cargo e sistema de carreiras da Administração Pública Municipal e seus respectivos 
regulamentos. 

II- É vedado o exercício cumulativo de mais de um cargo de comissão, ressalvada a designação para que titular de cargo de 
provimento em comissão possa responder temporariamente pelo expediente de órgão ou unidade cujo titular esteja dele 
legalmente afastado. 

III- O servidor ocupante de cargo em comissão não poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de 
confiança, sob pena de prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa. 

 
Está(ão) correta(s) apenas 
 
a) II.  b) III.  c) I e II.  d) I e III.  e) II e III. 
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43  De acordo com o Estatuto do Servidor Público Municipal de Sumé, na realização de um concurso público fica assegurada a 
reserva de vagas para portadores de necessidades especiais. Assinale corretamente, o número de vagas asseguradas aos 
portadores de necessidades especiais, pela lei mencionada. 
 
a) 1% das vagas oferecidas no concurso. 
b) 3% das vagas oferecidas no concurso. 
c) 5% das vagas oferecidas no concurso. 
d) 7% das vagas oferecidas no concurso. 
e) 10% das vagas oferecidas no concurso. 
 
 
44  O ato pelo qual o servidor assume as atribuições e responsabilidades do cargo para qual foi nomeado, como disposto no 
Estatuto do Servidor Público Municipal de Sumé, chama-se de: 
 
a) Nomeação. 
b) Posse. 
c) Exercício. 
d) Exame. 
e) Exoneração. 
 
 
45  Como disposto no art. 42, I, da lei complementar nº 24/2013, o servidor em estágio probatório, terá, entre outros requisitos, a 
aferição de sua assiduidade no trabalho. Para aferição dessa assiduidade, será observado: 
 
a) o cumprimento dos deveres relacionado ao comparecimento diário ao trabalho. 
b) pelo cumprimento dos horários estabelecidos ou determinados pela Administração. 
c) o conhecimento técnico acerca das atividades desempenhadas, o cumprimento adequado das tarefas solicitadas, de forma 

planejada e organizada, e o nível de envolvimento com as atribuições inerentes ao cargo. 
d) a capacidade de o servidor relacionar-se de forma positiva e proveitosa com diferentes níveis e tipos de pessoas, facilitando o 

desenvolvimento dos trabalhos na repartição onde tem exercício funcional. 
e) o atendimento, com presteza e correção, bem como diligencia e zelo na utilização de equipamentos e materiais do patrimônio 

público.  
 
 
46  De acordo com a Lei Complementar nº 24/2013, do parecer contrário a sua permanência no serviço público municipal, o servidor 
em estágio probatório terá o prazo para apresentar sua defesa, de: 
 
a) cinco dias úteis a contar da data da ciência. 
b) dez dias úteis a contar da data da ciência. 
c) quinze dias úteis a contar da data da ciência. 
d) cinco dias corridos (não úteis) a contar da data da ciência. 
e) dez dias corridos (não úteis) a contar da data da ciência. 
 
 
47  Sobre estabilidade, responda corretamente, nos termos do Estatuto do Servidor Público Municipal de Sumé. O servidor aprovado 
em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá efetividade no cargo após o término e aprovação no 
estágio probatório, que é de: 
 
a) um ano de real de exercício no cargo. 
b) dois anos de reais de exercício no cargo. 
c) três anos de reais de exercício no cargo. 
d) quatro anos de reais de exercício no cargo. 
e) cinco anos de reais de exercício no cargo. 
 
 
48  O retorno do servidor efetivado ou estabilizado ao cargo anteriormente ocupado, é a denominação de: 
 
a) Remoção. 
b) Reversão. 
c) Cessão. 
d) Recondução. 
e) Redistribuição. 
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49  Em conformidade com a lei complementar nº 24/2013, imediatamente após o servidor público completar setenta anos de idade, 
ocorrerá: 
 
a) Demissão do cargo. 
b) Readaptação do cargo. 
c) Vacância do cargo. 
d) Remoção do cargo. 
e) Reversão do cargo. 
 
 
50  O Tempo de Serviço é contado para todos os efeitos o tempo de serviço prestado na Administração Pública do Município de 
Sumé, observado o disposto no §1º do art. 57, da lei complementar nº 24/2013. Nesse sentido, assinale a alternativa FALSA. 
 
a) É vedada para qualquer fim a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou 

função em órgãos ou entidades dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
b) Para efeito de aposentadoria, é vedada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade 

privada – rural e urbana -, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo 
critérios estabelecidos em lei. 

c) É vedado o cômputo de tempo de serviço concorrente. 
d) É vedado qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, ressalvado o direito adquirido. 
e) A contagem e a averbação do tempo de serviço do servidor, para fins previdenciários, serão reguladas na legislação que trata do 

regime próprio de previdência social do Município de Sumé. 
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IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

 
Nome: ________________________________________________      Carteira nº ______ 


