
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 17/01/2016 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 
01 A 10 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 
11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
21 a 50 

 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

AGENTE DE TRÂNSITO – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2015 
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Leia o texto que se segue e responda às questões de 01 a 07. 

 

O cérebro de pessoas solitárias funciona de forma diferente 
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Recentemente, falamos sobre o espiral negativo pelo qual muitas pessoas solitárias passam. Em ―Por 
que pessoas sozinhas permanecem sozinhas?‖, explicamos que, ao contrário do que muita gente pensa, os 
solitários não têm menos conhecimentos sobre habilidades de convívio social — é o nervosismo que os torna 
mais propensos a se comportar de forma diferente. As pessoas ficam isoladas e começam a temer experiências 
sociais, o que as impede de aproveitá-las. 

Agora um artigo na Science of Us nos mostra que isso faz com que o cérebro dos solitários se 
comporte de forma diferente. Sem um grupo de apoio por trás de nós, entramos em um ―modo de alerta‖, 
ficando especialmente nervosos em relação a ameaças.  

Estudos mostram que, quando pessoas solitárias assistem a uma cena de convívio social em vídeo, 
elas passam mais tempo do que a média procurando sinais de ameaça social — como pessoas isoladas no 
vídeo, ou sendo ignoradas. Ou seja, o cérebro delas capta mais rapidamente sinais de rejeição.  

Uma pesquisa mais recente, feita pela Universidade de Chicago, revela de forma mais específica como 
solitários entram nesse modo de ―alerta‖. Os cientistas recrutaram 38 pessoas muito solitárias e 32 pessoas 
que não se sentiam sozinhas (vale ressaltar que a solidão não foi calculada pelo número de amigos e familiares 
de cada pessoa, mas pelo sentimento de isolamento). Sensores foram colocados nas cabeças dos 
participantes dos estudos, o que permitiu que suas ondas cerebrais fossem gravadas e a atividade cerebral 
quantificada.  

Enquanto usavam os sensores, os voluntários deveriam olhar para várias palavras exibidas em uma 
tela e indicar, com um teclado, em que cores elas estavam escritas. A ideia era que os participantes não se 
concentrassem na palavra em si, mas sim nas cores. A influência que o significado da palavra tem é 
considerada automática e subconsciente.  

Algumas das palavras exibidas eram consideradas positivas (pertencimento e festa), algumas negativas 
(sozinho ou solitário), outras eram emocionalmente positivas, mas não sociais (alegria) e outras eram 
emocionalmente negativas, mas também não sociais (tristeza).   

Durante o primeiro quarto de segundo (280 milisegundos) depois de uma palavra ser mostrada, o 
cérebro de pessoas solitárias entrava em uma série de microestados que eram idênticos mesmo se a palavra 
negativa era social ou não. Mas, depois desse ponto, o cérebro passava a reagir diferente com as palavras 
negativas sociais, com uma mudança de atividade em áreas envolvidas no controle, sugerindo que elas 
entravam em um modo vigilante. Já os não solitários permaneciam com os primeiros microestados durante 480 
milisegundos. A diferença parece pequena, mas na prática significa que a mente das pessoas solitárias está 
treinada para captar ameaças sociais mais rápido do que o 'normal'.  

Pesquisadores afirmam que, pela resposta diferenciada ser tão rápida, solitários não estão conscientes 
dela. Afinal, em teoria, os voluntários não deveriam nem estar prestando atenção no significado da palavra.  
E isso é preocupante — afinal, significa que os solitários estão mais ligados em emoções negativas do que nas 
positivas, o que pode fazer um sentido evolutivo (já que nossos ancestrais pré-históricos precisavam ficar mais 
alertas ao estarem sozinhos), mas não é benéfico atualmente. Afinal, contribui para o ciclo de negatividade do 
qual falamos lá em cima — e pode explicar o motivo pelo qual os solitários têm mais problemas de saúde e 
vidas mais curtas. 

 
(GALASTRI, Luciana. O cérebro de pessoas solitárias funciona de forma diferente, Galileu, 05 ago. 2015. Com alterações. Disponível em: 

<http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Neurociencia/noticia/2015/08/o-cerebro-de-pessoas-solitarias-funciona-de-forma-diferente.html>. Acesso em: 04 dez. 2015.) 

 
 
01. É possível afirmar, com base na leitura do texto, que os resultados da pesquisa descrita indicam que:  

 
(A) O cérebro de pessoas solitárias funciona de maneira diferente, porque essas pessoas têm dificuldade de 

concentração.  
(B) O cérebro de pessoas solitárias funciona de maneira diferente, visto que elas têm menos conhecimentos 

sobre habilidades de convívio social. 
(C) O cérebro de pessoas solitárias funciona de maneira diferente, pois elas não conseguem entender a 

diferença entre emoções positivas e negativas. 
(D) O cérebro de pessoas solitárias funciona de maneira diferente, porque essas pessoas estão mais ligadas 

em emoções negativas. 
(E) O cérebro de pessoas solitárias funciona de maneira diferente, pois essas pessoas têm mais problemas de 

saúde. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Neurociencia/noticia/2015/07/por-que-pessoas-sozinhas-permanecem-sozinhas.html
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Neurociencia/noticia/2015/07/por-que-pessoas-sozinhas-permanecem-sozinhas.html
http://nymag.com/scienceofus/2015/08/lonely-peoples-brains-work-differently.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914000592
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010945215002221
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Neurociencia/noticia/2015/08/o-cerebro-de-pessoas-solitarias-funciona-de-forma-diferente.html
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02. Indique a opção em que todas as palavras recebem o acento gráfico pelo mesmo motivo que a palavra 

―solitário‖ (linha 23). 
 

(A) cômodo, trágico, árvore    (D)  bíceps, órfã, fiéis 
(B) memória, mágoa, série    (E)  caráter, saúde, herói 
(C) papéis, vírus, anéis 

 

03. A conjunção ―mas‖, na linha 15, expressa uma relação de sentido de: 
 

(A) Explicação  (B)  Conformidade      (C)  Contraste    (D)  Causa      (E)  Conclusão 
 

04. Dentre as opções a seguir, indique a que mais se aproxima do significado indicado pela palavra ―automática‖ no 
trecho ―A influência que o significado da palavra tem é considerada automática e subconsciente‖ (linhas 20 e 21). 

 

(A) ―rápida‖     (B)  ―manual‖  (C)  ―interacional‖     (D)  ―lenta‖  (E)  ―espontânea‖ 
 

05. Sabe-se que os pronomes estabelecem referências dentro do texto, isto é, retomam elementos expressos 
anteriormente. Nesse sentido, indique a opção que NÃO expressa corretamente as relações pronominais 
realizadas no texto em análise: 

 

(A) O pronome pessoal oblíquo ―os‖ (linha 03) retoma a expressão ―os solitários‖ (linhas 02 e 03). 
(B) O pronome possessivo ―delas‖ (linha 11) refere-se à expressão ―pessoas isoladas‖ (linha 10); 
(C) O pronome demonstrativo ―isso‖ (linha 06) retoma a oração ―As pessoas ficam isoladas e começam a temer 

experiências sociais, o que as impede de aproveitá-las‖ (linhas 04 e 05). 
(D) O pronome pessoal ―elas‖ (linha 10) retoma a expressão ―pessoas solitárias‖ (linha 09).  
(E) O pronome possessivo ―suas‖ (linha 16) refere-se ao termo ― os participantes dos estudos‖ (linhas 15 e 16). 

 
06. No trecho ―Agora um artigo na Science of Us nos mostra que isso faz com que o cérebro dos solitários se 

comporte de forma diferente‖ (linhas 06 e 07), o primeiro ―que‖ exerce a função sintática de conjunção integrante. 
Outro trecho do texto em que o ―que‖ exerce essa mesma função sintática é: 

 

(A) ―[...] é o nervosismo que os torna mais propensos a se comportar de forma diferente.‖ (linhas 03 e 04) 
(B) ―As pessoas ficam isoladas e começam a temer experiências sociais, o que as impede de aproveitá-las.‖ 

(linhas 04 e 05) 
(C) ―Estudos mostram que, quando pessoas solitárias assistem a uma cena de convívio social em vídeo, elas 

passam [...]‖ (linhas 09 e 10) 
(D) ―Por que pessoas sozinhas permanecem sozinhas?‖ (linhas 01 e 02) 
(E) ―A influência que o significado da palavra tem é considerada automática e subconsciente.‖ (linhas 20 e 21) 

 

07. No enunciado ―E isso é preocupante — afinal, significa que os solitários estão mais ligados em emoções 
negativas do que nas positivas [...]‖ (linhas 34 e 35), a palavra ―afinal‖ NÃO poderia ser substituída, sem prejuízo 
de sentido, por: 

 

(A) ―porque‖         (B)  ―já que‖     (C)  ―pois‖     (D)  ―visto que‖      (E)  ―entretanto‖ 
 
 

As questões de 08 a 10 referem-se à tirinha abaixo. 
 

 
(BECK, Alexandre. Armandinho. 22 abr. 2015. Disponível em: <http://tirasarmandinho.tumblr.com/post/117080432989/tirinha-original>. Acesso em: 04 dez. 2015.) 

 

08. O efeito de humor na tirinha é causado 
 

(A) pelas diferentes interpretações dos personagens em relação à expressão ―previsão do tempo‖. 
(B) porque o garoto não soube identificar as horas no relógio, o que fica evidente no último quadro. 
(C) porque, em vez de dizer que eram ―oito e vinte‖, o garoto disse ―daqui a dez minutos vai dar oito e meia‖. 
(D) pela situação inusitada de um adulto perguntar a uma criança sobre a previsão do tempo. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914000592
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(E) porque, embora o menino estivesse com o jornal na mão, ele não sabia ler, fato ironizado pelo adulto no 
segundo quadro. 

 

09. No segundo quadro, a oração ―Me ajuda com a previsão do tempo, Dinho?‖ apresenta uma vírgula com função 
de 
 

(A) separar uma sequência enumerativa.  (D)  isolar o vocativo do restante da oração. 
(B) indicar a elipse do verbo ―ajudar‖.   (E)  separar a oração subordinada adverbial. 
(C) isolar o aposto do restante da oração. 
 

10. A fala do personagem no primeiro quadro é marcada por reticências. No trecho ―não sei se levo o guarda-
chuva...‖, as reticências são empregadas para 
 

(A) indicar dúvida.     (D)  indicar surpresa. 
(B) indicar que determinado trecho foi suprimido.  (E)  indicar indignação. 
(C) indicar interrupção de pensamento. 

 
 

 
 
 
11. Com relação aos dispositivos de entrada e saída, dot pitch, pixels e resolução são características relacionadas 

aos 
 

(A) teclados.     (D)  mouses óticos. 
(B) plotters.     (E)  monitores. 
(C) microfones. 

 
12. No sistema operacional Windows 8.1, o Windows Explorer foi substituído pelo 
 

(A) Explorador de Arquivos.   (D)  Aero Files. 
(B) Windows Manager.    (E)  Aero Arquivos. 
(C) Files. 

 
13. No Linux, os softwares Gedit, Nano e Vi são exemplos de 
 

(A) planilha eletrônica.    (D)  antivírus. 
(B) software de apresentação.   (E)  gerenciadores de backup. 
(C) editores de texto. 

 
14. Com relação aos navegadores de internet, analise as afirmações a seguir: 
 

I. o Internet Explorer é um software Open Source produzido pela Microsoft; 
II. os navegadores Mozilla Firefox e Chrome são produzidos pela Google; 

III. o Safari é o navegador de internet produzido pela Apple. 
 

Está CORRETO o que se afirma em 
 
(A) I, apenas.      (D)  III, apenas. 
(B) I e II, apenas.     (E)  I, II e III. 
(C) II e III, apenas. 

 
15. A tecnologia de acesso à internet, que permite que a tomada que fornece energia elétrica (na qual ligamos o 

laptop, a televisão e outros equipamentos) também ofereça banda larga através de um modem específico é a 
 

(A) Dial-Up ou discada.     (D)  ASDN (Asymmetric Digital Subscriber Line). 
(B) PLC (Power Line Communication).   (E)  Acesso via cabo. 
(C) ISDN (Integrated Services Digital Network). 

 
16. Na internet, o principal serviço de VoIP (Voice Over IP) da atualidade é o 
 

(A) Netflix.     (D)  Spotify. 
(B) Skype.     (E)  Dropbox. 
(C) OneDrive. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
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17. A técnica para aumentar a segurança da informação que utiliza métodos informáticos para tornar as informações 
embaralhadas, por meio de um processo de cifrar a mensagem, restaurando-a para sua forma original, mediante 
um procedimento chamado de decifração, é conhecida como 

 
(A) Firewall.     (D)  AeroFlip. 
(B) Antispyware.     (E)  Criptografia. 
(C) Scanning. 

 
18. Sobre vírus de computador, é INCORRETO afirmar que 
 

(A) é obtido por e-mail. 
(B) é baixado de sites. 
(C) se propaga inserindo cópias de si próprio em arquivos. 
(D) entre as ações maliciosas este possibilita o retorno do invasor.  
(E) a instalação ocorre através da execução de um arquivo infectado. 

 
19. O tipo de ataque aos sistemas computacionais que consiste em adivinhar uma senha pelo método de tentativa e 

erro e pode utilizar boot para realizar essa busca exaustiva de maneira automática é o(a) 
 

(A) ataque de força bruta.    (D)  tentativa da morte. 
(B) bomba lógica.     (E)  cracker. 
(C) warez. 

 
20. Sistemas de colaboração que permitem a edição coletiva de documentos hipertexto e que não necessitam que 

os conteúdos sejam revistos antes de sua publicação são conhecidos como 
 

(A) Blogs.      (D)  Cloud computing. 
(B) Instagram.     (E)  Microsoft Edge. 
(C) Wikis. 

 
 
 
 
21. Utilizando os parâmetros relativos à velocidade máxima permitida para as vias urbanas, em locais onde não 

exista sinalização regulamentadora, é CORRETO afirmar:  
 

I. ________ quilômetros por hora, nas vias locais. 
II. ________ quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido. 
III. ________ quilômetros por hora, nas vias arteriais. 
IV. ________ quilômetros por hora, nas vias coletoras.  

 
Assinale a opção CORRETA que completa adequada e respectivamente os itens acima. 
 
(A) trinta, quarenta, sessenta, oitenta.   (D)  quarenta, trinta, sessenta, oitenta. 
(B) trinta, oitenta, sessenta, quarenta.   (E)  quarenta, sessenta, oitenta, trinta. 
(C) oitenta, quarenta, trinta, sessenta. 

 
22. Considere as assertivas abaixo sobre as vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização: 
  

I. Via arterial - aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com 
acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da 
cidade; 

II. Via de trânsito rápido – aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em 
nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível;  

III. Via coletora – aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao 
acesso local ou a áreas restritas. 

 
Assinale a opção CORRETA. 
 
(A) Apenas I está correta.    (D)  Apenas I e III estão corretas. 
(B) Apenas II está correta.   (E)  Apenas I e II estão corretas. 
(C) Apenas III está correta. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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23. Considere as assertivas abaixo sobre a competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 
Municípios, no âmbito de sua circunscrição. 

   
I. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com segurança pública, com o 

objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros; 
II. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de 

circulação, estacionamento e parada previstas no CTB – Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular 
do Poder de Polícia de Trânsito; 

III. Estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. 
 
Assinale a opção CORRETA. 
 
(A) Apenas I está correta.    (D)  Apenas I e III estão corretas. 
(B) Apenas II está correta.   (E)  Apenas II e III estão corretas. 
(C) Apenas III está correta. 

 
24. Permitir que pessoa, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir, tome posse do 

veículo automotor e passe a conduzi-lo na via pública, segundo o CTB – Código de Trânsito Brasileiro, é 
CORRETO afirmar que constitui infração:  

 
(A) gravíssima com penalidade de multa (3 vezes).  
(B) grave com penalidade de multa (3 vezes). 
(C) gravíssima com penalidade de multa (3 vezes) e retenção do veículo. 
(D) gravíssima com penalidade de multa (3 vezes) e remoção do veículo.  
(E) gravíssima com penalidade de multa (3 vezes) e apreensão do veículo. 

 
25. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os sinais de trânsito se classificam em:  
 

(A) Verticais; horizontais; sinalização de indicação; luminosos; sonoros; gestos do agente de trânsito e do 
condutor. 

(B) Verticais; inscrições no pavimento asfáltico; dispositivos de sinalização auxiliar; luminosos; sonoros; gestos 
do agente de trânsito e do condutor. 

(C) Verticais; horizontais; dispositivos de sinalização auxiliar; luminosos; sonoros; gestos do agente de trânsito e 
do condutor. 

(D) Verticais; horizontais; sinalização semafórica; luminosos; sonoros; gestos do agente de trânsito e do 
condutor. 

(E) Verticais; horizontais; sinais de advertência; luminosos; sonoros; gestos do agente de trânsito e do condutor.  
 

26. Dirigir veículo: 
 

I. Sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para dirigir; 
II. Com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir cassada ou com suspensão do direito de 

dirigir; 
III. Com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que 

esteja conduzindo. 
 
Segundo preconiza o CTB – Código de Trânsito Brasileiro, constitui(em) infração(ões) gravíssima(s) a(s) 
afirmativa(s):  
 
(A) I, II e III.     (D)  Apenas I e III. 
(B) Apenas I.     (E)  Apenas II e III. 
(C) Apenas II. 

 
27. De acordo com o CTB – Código de Trânsito Brasileiro, o homicídio culposo praticado na direção de veículo 

automotor terá sua pena aumentada de um terço à metade, se o agente (motorista):  
 

(A) não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; praticá-lo em faixa de pedestres ou na 
calçada; deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente.  

(B) não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; praticá-lo em faixa de pedestres ou na 
calçada; afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil 
que lhe possa ser atribuída. 

(C) não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; praticá-lo em faixa de pedestres ou na 
calçada; trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas. 
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(D) não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; praticá-lo em faixa de pedestres ou na 
calçada; trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, 
estações de embarque e desembarque de passageiros. 

(E) não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; praticá-lo em faixa de pedestres ou na 
calçada; trafegar em velocidade incompatível onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, 
gerando perigo de vida. 

 
28. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo 

com o disposto no parágrafo único do art. 58 do CTB – Código de Trânsito Brasileiro constitui infração de trânsito 
punível com infração:  

 
(A) Leve e remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa. 
(B) Média e remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa. 
(C) Grave e remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa. 
(D) Gravíssima e remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa. 
(E) Gravíssima e fator multiplicador (três vezes). 

 
29. Jonas estacionou seu veículo na esquina e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal, 

prejudicando a circulação de veículos e pedestres. O agente da autoridade de trânsito deve, nesse caso: 
 

(A) aplicar a penalidade de multa e promover a remoção do veículo. 
(B) aplicar a penalidade de multa (cinco vezes) e promover a remoção do veículo. 
(C) aplicar a penalidade de multa, não lhe cabendo promover a remoção do veículo. 
(D) aplicar a penalidade de multa e recolher o Certificado de Registro e o Certificado de Licenciamento Anual. 
(E) aplicar a penalidade de multa (cinco vezes) e recolher o Certificado de Registro e o Certificado de 

Licenciamento Anual. 
 

30. Acerca da educação para o trânsito, assinale (V) para as afirmativas VERDADEIRAS ou (F) para as FALSAS: 
  

(   ) A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito;  

(   ) O percentual de cinco por cento do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social, do 
Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – 
DPVAT, será repassado mensalmente ao Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação em 
programas destinados à prevenção de acidentes;   

(   ) As campanhas de educação de trânsito são promovidas pelo Detran em todo território nacional, no período 
de 17 a 23 de outubro; 

(   ) Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por 
intermédio do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes;  

(   ) As campanhas de trânsito terão caráter permanente por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS.    
 
A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
(A) V – V – V – V – F.    (D)  F – V – F – V – F. 
(B) V – V – F – V – F.    (E)  V – F – F – V – V. 
(C) F – F – F – F – V. 

 
31. Assinale (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. 
 

(    ) As vias de acesso aos aeroportos abertas à circulação, integrantes das áreas que compõem os sítios 
aeroportuários, são de competência e circunscrição do Município no qual estão inseridas;  

(    ) A faixa elevada para travessia de pedestres pode ser implantada somente em trechos de vias que 
apresentem características operacionais adequadas para tráfego em velocidade máxima de 30 km / h, seja 
por suas características naturais, seja por medidas para redução de velocidade;  

(    ) O trânsito de veículos novos nacionais ou importados, antes do registro e licenciamento do pátio da 
fábrica, da indústria encaroçadora ou concessionária e do Posto Alfandegário, ao órgão de trânsito do 
município de destino em qualquer parte do país, será de quinze dias consecutivos à data do carimbo de 
saída do veículo, constante da nota fiscal ou documento alfandegário correspondente, exceto no caso dos 
Estados da Região Norte do País, que o prazo será de trinta dias consecutivos;  

(    ) Quanto aos conceitos e definições do CTB,  estacionamento é a imobilização de veículos por tempo 
superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros;   

(    ) Quanto aos conceitos e definições do CTB, parada é a imobilização do veículo com a finalidade e pelo 
tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros.   
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A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
(A) V – V – V – V – F.    (D)  F – V – F – V – F. 
(B) V – V – F – V – F.    (E)  V – F – F – V – V. 
(C) V – F – V – V – V. 

 
32. Em conformidade com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que aprova o Código de Trânsito Brasileiro – 

CTB, o Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos e entidades responsáveis pela Administração do 
Trânsito. Com base no CTB, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.  

 
1ª coluna:  
 

I- PRF – Polícia Rodoviária Federal. 
II- CETRAN – Conselho Estadual de Trânsito. 
III-  CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. 
IV-  JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações. 
V- Órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua 

circunscrição. 
 
2ª coluna: 
 

(   ) Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações 
complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida; 

(   ) Responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito; 
(   ) Implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito; 
(   ) Estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; 
(   ) Criar Câmaras Temáticas. 

  
A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
(A) IV – II – I – V – III.   (D)  IV – V – II – III – I. 
(B) III – V – IV – I – II.   (E)  V – II – IV – I – III. 
(C) I – V – II – III – IV. 

 
33. Jonas, antes de sair de casa com o seu veículo automotor, faz a verificação:  

 
1) da existência de combustível suficiente para chegar ao local do destino; e 
2) das condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. 
 
A conduta de Jonas é:  
 
(A) adequada, mas não é obrigatória segundo o Código de Trânsito Brasileiro. 
(B) adequada, mas somente o item 1 deve ser verificado segundo o Código de Trânsito Brasileiro. 
(C) adequada, mas somente o item 2 deve ser verificado segundo o Código de Trânsito Brasileiro. 
(D) adequada e obrigatória, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. 
(E) adequada, mas somente é obrigatória se o veículo for destinado ao transporte de oito ou mais passageiros. 

 
34. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser 

realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e dependerá de 
satisfazer os seguintes requisitos, EXCETO para:  

 
(A) Autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas. 
(B) Caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via. 
(C) Contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros.  
(D) Autorização do DETRAN. 
(E) Prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade 

permissionária incorrerá. 
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35. As ordens emanadas por gestos de Agentes da Autoridade de Trânsito prevalecem sobre as regras de circulação 
e as normas definidas por outros sinais de trânsito. Nesse sentido, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.  

 
1ª coluna:  

I- Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Quando executada em interseções, os veículos que 
já se encontrem nela não são obrigados a parar; 

II-  Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção 
indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento; 

III- Ordem de diminuição da velocidade; 
IV- Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida; 
V- Ordem de seguir. 
 
2ª coluna: 

(    )  Braços estendidos horizontalmente, com a palma da mão para a frente. 
(    ) Braço estendido horizontalmente, agitando uma luz vermelha para um determinado veículo. 
(    ) Braço levantado, com movimento de antebraço da frente para retaguarda e a palma da mão voltada para 

trás. 
(    ) Braço levantado verticalmente, com a palma da mão para a frente. 
(    ) Braço estendido horizontalmente, com a palma da mão para baixo, fazendo movimento verticais. 

  
A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
(A) IV – II – I – V – III.    (D)  II – IV - V – I – III. 
(B) III – V – IV – I – II.    (E)  V – II – IV – I – III. 
(C) I – V – II – III – IV. 

 
36. Ocorreu, na cidade de Bom Jesus – PI, uma reunião com os representantes dos órgãos integrantes do Sistema 

Nacional de Trânsito. Compareceram, assim, representantes do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 
Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN, da Polícia Rodoviária Federal - PRF, da Polícia Federal - PF, da 
Polícia Militar - PM e da Polícia Civil - PC. Dentre os órgãos representados, NÃO integram o Sistema Nacional de 
Trânsito: 

 
(A) a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. 
(B) o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e Polícia Rodoviária Federal. 
(C) a Polícia Federal e Polícia Civil. 
(D) o Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN e a Polícia Rodoviária Federal. 
(E) a Polícia Militar e o Conselho Estadual de Trânsito.   

  
37. Jonas, em uma festa de confraternização de um amigo, ingeriu bebida alcóolica em quantidade excessiva. 

Temerário em encontrar uma blitz de trânsito, após conduzir o veículo por 5 (cinco) quilômetros, entrega a 
direção de seu veículo ao filho Pedro que dirigiu até sua residência, cuja habilitação se encontrava com o direito 
de dirigir suspenso. Nesse caso:  

 
(A) apenas Pedro cometeu crime de trânsito.  
(B) apenas Jonas cometeu crime de trânsito. 
(C) ambos cometeram crime de trânsito, mas a pena máxima prevista para o crime cometido por Pedro é maior 

do que a pena atribuída à conduta de Jonas. 
(D) ambos cometeram crime de trânsito, mas a pena máxima prevista para o crime cometido por Jonas é maior 

do que a pena atribuída à conduta de Pedro. 
(E) ambos cometeram crime de trânsito, e as penas previstas aos crimes em questão são idênticas. 

 
38. Julgue as assertivas abaixo, referente ao uso de luzes em veículos:  
 

I. O condutor utilizará o pisca alerta exclusivamente nas situações de imobilizações ou situações de 
emergência; 

II. O condutor manterá acessas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou 
cerração; 

III. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles 
destinadas, e os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite; 

IV. A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir 
outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à 
frente, para estimular o motorista da frente a imprimir maior velocidade ou para indicar a existência de risco 
à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. 
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A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) V, V, V, V.     (D)  V, F, F, V. 
(B) V, F, V, F.     (E)  F, V, V, F. 
(C) F, V, F, V. 

 
39. Durante uma operação de blitz de rotina, um Agente da Autoridade de Trânsito flagrou o condutor de um veículo 

que usava indevidamente no seu veículo automotor aparelho de som que perturbava o sossego público, em 
desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN. Conforme preceitua o Artigo 229 do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB, essa infração é classificada como ________, cuja penalidade e medida administrativa são, 
respectivamente, __________e_____________e.  

 
(A) Grave; multa; retenção do veículo até a retirada do aparelho de som. 
(B) Gravíssima; multa; retenção do veículo até a retirada do aparelho de som. 
(C) Média; multa; retenção do veículo até a retirada do aparelho de som. 
(D) Média; multa e apreensão do veículo; remoção do veículo.  
(E) Média; multa; remoção do veículo.  

 
40. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres em todo território nacional, abertas à circulação, rege-se pela 

Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Julgue as assertivas abaixo segundo as disposições do Código.  
 

I. As disposições do Código de Trânsito Brasileiro são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos 
proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente 
mencionadas; 

II. Considera-se trânsito 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; 

III. Para os efeitos do Código de Trânsito Brasileiro, são consideradas vias terrestres as praias abertas à 
circulação pública, excluídas as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades 
autônomas; 

IV. Consideram-se vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as 
passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com 
circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais.     

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) V, V, F, V.     (D)  F, F, V, F. 
(B) F, F, V, V.     (E)  F, V, F, V. 
(C) V, F, V, F. 

 
41. A respeito de ultrapassagens, analise a conduta de Jonas que dirigia veículo automotor em vias públicas sem 

sinalização. Ao considerar que tem visibilidade suficiente, Jonas realiza ultrapassagens de veículos automotor 
em 3 (três) momentos distintos a seguir:   

 
I. em interseções e passagens de nível; 
II. pelo acostamento; 
III. após certificar-se de que nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. 
 
O Agente da autoridade de trânsito presenciando as condutas de Jonas, deve lavrar o auto de infração de 
trânsito: 
 
(A) para as situações I, II e III, pois foram ultrapassagens irregulares. 
(B) apenas para as situações II e III, pois essas ultrapassagens foram irregulares. 
(C) apenas para as situações I e II, pois essas ultrapassagens foram irregulares. 
(D) apenas para a situação I, porque essa ultrapassagem foi irregular. 
(E) apenas para as situações I e III, pois essas ultrapassagens foram irregulares. 

 
42. Jonas cometeu 3 (três) infrações de trânsito no ano de 2014, computando, em sua totalidade, 15 (quinze) pontos. 

Portanto, Jonas cometeu infrações de natureza:  
  
(A) leve, gravíssima e gravíssima.   (D)  média, média e grave. 
(B) média, grave e gravíssima.    (E)  leve, grave e gravíssima. 
(C) média, grave e grave. 
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43. Jonas e Pedro vão para o mesmo destino, mas cada um com o seu veículo automotor. Jonas combinou com 
Pedro que o seguiria para não se perder, ambos dirigiam com o pisca-alerta do veículo acionado até chegar ao 
destino que foi de 07 (sete) quilômetros. Nesse caso, ambos:  
(A) contrariaram as normas gerais de circulação e conduta, que não teriam sido violadas se acionassem o 

pisca-alerta apenas por curto período enquanto dirigiam; 
(B) contrariaram as normas gerais de circulação e conduta, tendo também cometido crime de trânsito;  
(C) não contrariaram as normas gerais de circulação e conduta; 
(D) não contrariaram as normas gerais de circulação e conduta, mas cometeram crime de trânsito; 
(E) contrariaram as normas gerais de circulação e conduta, uma vez que o pisca-alerta deve ser acionado em 

situações de imobilizações ou situações de emergência. 
 

44. Jonas disputava corrida por espírito de emulação na via pública e foi abordado pelo agente da autoridade de 
trânsito. Nesse caso, de acordo com o Art. 173 Código de Trânsito Brasileiro – CTB, a medida administrativa 
será: 

 
I. Remoção do veículo; 
II. Suspensão do direito de dirigir; 
III. Recolhimento do documento de Habilitação; 
IV. Apreensão do veículo. 

 
Estão CORRETOS: 
 
(A) Somente os itens I e III.   (D)  Somente os itens I e IV. 
(B) Somente os itens II e III.   (E)  Somente os itens III e IV. 
(C) Somente os itens I e II. 

 
45. A penalidade a que estará submetido o motorista de veículo automotor que promover, na via, competição 

esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, 
como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, é:  

 
(A) multa (cinco vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. 
(B) multa (três vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo.  
(C) multa (cinco vezes) e apreensão do veículo. 
(D) multa (três vezes) e apreensão do veículo. 
(E) multa (cinco vezes), suspensão do direito de dirigir e remoção do veículo.  

 
46. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida na via urbana para as vias 

coletoras será de:  
 

(A) 80 km/h.      (B)  30 km/h.  (C)  40 km/h.    (D)  60 km/h.  (E)  50 km/h. 
 

47. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida na via urbana para as vias 
arteriais será de:  

 
(A) 30 km/h.       (B) 40 km/h.        (C)  50 km/h.          (D)  60 km/h.  (E)  80 km/h.

   
48. O condutor de veículo automotor que retirar do local veículo legalmente retido para regularização, sem permissão 

da autoridade competente ou de seus agentes, terá cometido:  
 

(A) Um crime de trânsito.    (D)  Uma infração Grave. 
(B) Uma infração Leve.     (E)  Uma infração Gravíssima. 
(C) Uma infração Média. 

 
49. Segundo dispõe o artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, dos itens abaixo, quanto à espécie de carga, 

os veículos classificam-se em:  
 

(A) caminhonete, caminhão, ônibus, carro de mão. 
(B) caminhonete, caminhão, carroça, carro de mão. 
(C) caminhonete, caminhão, carroça, automóvel. 
(D) caminhonete, caminhão, carroça, bonde.  
(E) caminhonete, caminhão, charrete, carro de mão.  
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50. De acordo com o Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, assinale a opção que define 

CORRETAMENTE ―Micro-ônibus‖: 
 

(A) veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até trinta passageiros. 
(B) veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até dezesseis passageiros. 
(C) veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até vinte passageiros. 
(D) veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até dezoito passageiros.  
(E) veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até vinte e cinco passageiros. 

 
 

 
 


