
 

 

Concurso Público 
Código: 536 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                   Nº de inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS N° QUESTÕES PESO 

Português 
Matemática 
Trânsito 
Transporte 

10 
06 
20 
14 

20,00 
12,00 
40,00 
28,00 

Total de questões                                                                                                           50 
 

 
 

 

INSTRUÇÕES: 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite 
a presença do fiscal. 

 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA opção poderá ser assinalada. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; 
evite usar borracha. 

 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou 
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova, as demais ficam em branco. 

 

• O tempo de duração da prova será de até 4 horas. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de 
realização da prova após 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início. 

 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo na EPTC.  

 

• O inteiro teor das provas será divulgado na internet pelo site www.eptc.com.br a partir das 16h do dia 19 de março 
de 2012. 

 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais 
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local simultaneamente, após 
concluído. 

 

• É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. NÃO RASURE! 
 

 

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 
 
 
 

No mundo inteiro, busca-se melhorar a segurança 
no trânsito com ações de engenharia, de fiscalização e de 
educação. Todas as experiências em educação de 
crianças e de adolescentes objetivam _________ como 
pedestres e ciclistas, bem como contribuir para a 
formação de cidadãos que respeitem a legislação e que 
não se envolvam em acidentes de trânsito. Espera-se que 
as lições aprendidas na escola perdurem até que esses 
jovens cresçam e tornem-se motoristas.  

Exceto por pouquíssimos programas educativos 
que adotam a cidadania como referência para desenvolver 
a consciência crítica sobre direitos e deveres no trânsito, 
quase todas as práticas educativas existentes no Brasil e 
no Exterior abordam o tema sob o ponto de vista 
informativo. Partem da premissa de que os alunos 
precisam conhecer comportamentos seguros para 
atravessar as vias (treinamento de habilidades 
psicomotoras).   

Essa prática reflete a visão de que o homem 
precisa adaptar-se ao automóvel, e os acidentes não são 
entendidos como consequência de um modo de vida que 
cultua o individualismo e a competição. A grande maioria 
das ações educativas atuais, portanto, colabora para a 
dominação da máquina sobre o homem. Se aos alunos 
não for permitido refletir criticamente sobre o trânsito, 
sobre as consequências da liberdade do automóvel no 
sistema viário, e se eles não puderem vivenciar os valores 
éticos, as ações educativas não estarão contribuindo para 
a formação de cidadãos nem de motoristas que respeitem 
as regras por ____________ como condição fundamental 
para a vida em sociedade. 

(…) 
 

http://www.sinaldetransito.com.br - adaptado 
 

 
 
 
1) Assinalar a alternativa que preenche CORRETAMENTE 
as lacunas do texto por ordem de aparecimento: 
 
a) capacitar-lhes - compreendê-las  
b) capacitar-lhes - compreender-lhes  
c) capacitá-los - compreender-lhes  
d) capacitá-los - compreendê-las 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Segundo o texto, marcar C para as afirmativas Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) As ações educativas de trânsito servem para educar 

as crianças como pedestres apenas. 
(---) As práticas educativas, em sua maioria, apontam para 

a cidadania. 
(---) As ações educativas, em sua maioria, ensinam que a 

máquina se sobrepõe ao homem. 
(---) As ações educativas atuais não colaboram para a 

formação de motoristas capazes. 
 
a) C - E - C - E. 
b) C - C - E - E. 
c) E - E - C - E. 
d) E - C - C - C. 
 
 
3) “Exceto por pouquíssimos programas educativos que 
adotam a cidadania como referência...” 
 
Quanto ao vocábulo sublinhado no período acima, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É uma conjunção subordinativa, um recurso coesivo 

anafórico. 
b) É uma conjunção coordenativa, um recurso coesivo 

catafórico. 
c) É um pronome relativo, um recurso coesivo anafórico. 
d) É um pronome relativo, um recurso catafórico. 
 
 
4) Analisar os itens abaixo: 
 
I - “Se aos alunos não for permitido refletir criticamente 

sobre o trânsito...” 
II - Nas escolas, ensina-se a educação no trânsito 

atualmente. 
 
A palavra “se” em I e II, respectivamente, classifica-se de: 
 
a) Conjunção subordinativa - pronome apassivador. 
b) Índice de indeterminação do sujeito - conjunção 

subordinativa. 
c) Partícula apassivadora - parte integrante do verbo. 
d) Pronome impessoalizador - índice de indeterminação 

do sujeito. 
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5) Analisar os itens abaixo: 
 
I - Basta de tanta falta de educação! 
II - Nos dias atuais, deve haver maior educação no 

trânsito. 
III - Havíamos combinado de buscar nosso carro detido no 

DETRAN. 
IV - Hoje faz cinco anos que tirei minha carteira de 

habilitação. 
 
Assinalar a alternativa que contempla o uso de verbos 
impessoais nos períodos acima: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I, II e IV. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Todos os itens. 
 
 
6) Analisar os itens abaixo: 
 
I - Chamei-lhe de inteligente. 
II - Lembro-me o dia em que te conheci. 
III - Trânsito implica em educação. 
IV - É preciso que lhe perdoes novamente. 
 
Quanto à regência verbal, estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I, II e III. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I e IV. 
 
 
7) Assinalar a alternativa CORRETA quanto ao uso do 
acento indicativo de crase: 
 
a) Esta campanha é similar à que foi transmitida no ano 

passado. 
b) Aqui tens os meus amigos à quem lhes devo minha 

vida. 
c) Chegaremos à meia-noite à Florianópolis. 
d) Estive à procura de meu filho, mas só o encontrei após 

às 19h46min. 
 
 
8) Assinalar a alternativa em que todas as formas verbais 
são abundantes no particípio: 
 
a) Pagar - concluir - cheirar. 
b) Acender - omitir - submergir. 
c) Isentar - sentar - expor. 
d) Escrever - ter - soltar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) Analisar os itens abaixo: 
 
I - Viva os melhores pilotos! 
II - Esteve comigo, esta tarde, o motorista e o policial. 
III - É boa, no inverno, a sopa quentinha. 
IV - Haja vista os resultados, conseguiu obter sua carteira 

de habilitação. 
 
Estão CORRETOS, quanto à concordância verbal: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e IV. 
d) Somente os itens III e IV. 
 
 
10) “Estavam ensinando os códigos de trânsito.” 
 
Ao se passar a oração acima para a voz passiva analítica, 
ter-se-á: 
 
a) Os códigos de trânsito iam ser ensinados. 
b) Ensinam-se os códigos de trânsito. 
c) Os códigos de trânsito foram ensinados. 
d) Os códigos de trânsito estavam sendo ensinados. 
 

MATEMÁTICA 
 
11) Em uma eleição para presidente do grêmio estudantil 
da Escola X, concorreram três candidatos: Paulo, João e 
Felipe. No total, 950 alunos votaram e, após a apuração 
dos votos, constatou-se o seguinte: Paulo obteve 36% dos 
votos; João, 24%; Felipe, 171 votos; 19 votos foram nulos. 
Sabe-se ainda que o restante dos votos foram em branco. 
Qual o percentual de votos em branco? 
 
a) 22,5% 
b) 15% 
c) 20% 
d) 11,3% 
 
 
 
 
 
 
12) Uma moeda é viciada, de modo que coroas são cinco 
vezes mais prováveis de aparecer do que as caras. Qual 
é, aproximadamente, a probabilidade de, em dois 
lançamentos, sair duas caras? 
 
a) 2,77% 
b) 21,11% 
c) 8,33% 
d) 16,66% 
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13) Um ciclista pedala todos os dias 325 metros a mais 
que no dia anterior. Se em 30 dias ele pedalou um total de 
177.525 metros, quantos metros ele pedalou no 10º dia? 
 
a) 4.130 
b) 2.235 
c) 6.925 
d) 2.005 

 
 
14) Uma indústria produz quatro tipos de veículos: 
caminhões, furgões, carros e motocicletas, fabricados em 
três cores: azul, vermelho e prata. Pode-se ainda escolher 
entre ter ou não ter detalhes especiais na pintura e ter ou 
não ter motor bicombustível. Com base nesses dados, 
pode-se afirmar que as possibilidades de produção dessa 
indústria são: 
 
a) 288 
b) 48 
c) 12 
d) 576 

 
 
15) Em determinado município, aluga-se um automóvel 
por R$ 195,00 por dia, mais um adicional de R$ 0,58 por 
quilômetro rodado. A função que representa o valor pago 
pelo aluguel de um automóvel por 3 dias e x quilômetros 
é: 
 
a) 74,1x195 +  
b) x58558,0 ×  
c) x58,0195 ×  
d) x58,0585 +  

 
 
16) Determinado capital aplicado por 2 meses, a 
determinada taxa de juros compostos, gera o montante de 
R$ 41.658,75. O mesmo capital aplicado no mesmo 
regime de capitalização, à mesma taxa, gera em 1 mês o 
montante de R$ 36.225,00. O capital aplicado e a taxa 
são, respectivamente:   
 
a) R$ 30.225,00; 10% ao mês. 
b) R$ 39.210,00; 8% ao mês. 
c) R$ 31.500,00; 15% ao mês. 
d) R$ 28.950,00; 22% ao mês. 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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TRÂNSITO 
 

Em conformidade com a Lei nº 9.503/97 - Código de 
Trânsito Brasileiro -, alterações e Legislação 

Complementar, responder às questões  
de nº 17 a nº 33. 

 

17) Considerando as ordens emanadas por gestos de 
Agentes da Autoridade de Trânsito, marcar C para as 
relações entre sinal e significado Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 

 Sinal Significado 

(--)  

 

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. 

   

(--) 

 

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

   

(--) 

 

Ordem de seguir para todos 
os veículos que venham de 
direções que cortem 
ortogonalmente a direção 
indicada pelo braço 
estendido, qualquer que seja 
o sentido de seu 
deslocamento. 

   

(--) 

 

Ordem de diminuição da 
velocidade. 

   

(--) 

 
 

Ordem de seguir. 

 
a) C - E - C - E - C. 
b) E - C - C - C - E. 
c) C - C - E - C - C. 
d) C - E - E - E - C. 

18) Um motorista, dirigindo veículo automotor, participa de 
competição automobilística em via pública, competição 
essa não autorizada pela autoridade competente, tendo 
resultado em dano potencial à incolumidade pública. 
 
Marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA. 
 
No presente caso, caberá ao infrator: 
 
(---) Pena de detenção, de três a cinco meses. 
(---) Pena de detenção, de seis meses a dois anos. 
(---) Multa e suspensão ou proibição de obter a permissão 

ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 
 
a) C - E - E. 
b) E - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
 
 
19) No tocante às normas gerais de circulação e conduta, 
onde não existir sinalização regulamentadora, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
  
( 1 )  A velocidade máxima nas vias urbanas será de: 
( 2 )  A velocidade máxima nas vias rurais será de: 
 
(---) 110km/h para automóveis, camionetas e motocicletas, 

nas rodovias. 
(---) 80km/h, nas vias de trânsito rápido. 
(---) 30km/h, nas vias locais. 
(---) 90km/h, para ônibus e micro-ônibus, nas rodovias. 
(---) 60km/h, nas estradas. 
 
a) 2 - 2 - 2 - 2 - 2. 
b) 2 - 2 - 2 - 1 - 1. 
c) 2 - 1 - 1 - 2 - 2. 
d) 1 - 1 - 1 - 2 - 2. 
 
 
20) Um Agente de Fiscalização de Trânsito e Transporte 
abordou um condutor de veículo motorizado utilizado no 
transporte de passageiros com capacidade para 14 
passageiros. Ao analisar a habilitação do motorista, 
constatou que o condutor é habilitado na categoria C. 
Portanto, é CORRETO afirmar que: 
 
a) O condutor está habilitado na categoria certa para o 

veículo que dirige. 
b) O Agente deve multar o condutor, mas se não contiver 

passageiros pode liberá-lo. 
c) O Agente deve multar o condutor, apreender o veículo e 

recolher o seu documento de habilitação. 
d) O Agente deve multar o condutor e reter o veículo até o 

saneamento da irregularidade. 
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21) No tocante às normas gerais de circulação e conduta, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
  
(---) Antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via 

ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, ao sair da via 
pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível de 
seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, 
caso se trate de uma pista com circulação nos dois 
sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma 
pista de um só sentido.  

(---) 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 de farol 
de luz alta durante a noite.  

(---) O condutor de veículo poderá fazer uso de buzina, 
desde que em toque breve, fora das áreas urbanas, 
quando for conveniente advertir a um condutor que se 
tem o propósito de ultrapassá-lo. 

(---) Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe 
seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma 
interseção se houver possibilidade de ser obrigado a 
imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo 
ou impedindo a passagem do trânsito transversal. 

 
a) E - E - E - E.  
b) E - C - E - C. 
c) C - E - E - E. 
d) E - E - C - C. 
 
 
22) Certo motorista conduzia seu veículo automotor em 
via pública quando, ao ser parado em uma blitz, foi 
convidado a soprar o bafômetro. Aquiescendo a tanto, o 
resultado mostrou que apresentava concentração de 
álcool por litro de sangue superior a 10 decigramas. 
 
Nesse caso, o condutor: 
 
I - Não comete infração, uma vez que a concentração de 

álcool está dentro dos limites aceitáveis. 
II - Comete infração, estando sujeito à pena de detenção, 

de seis meses a três anos, mais multa. 
III - Comete infração, estando sujeito à suspensão ou à 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 
dirigir veículo automotor. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 
 
23) O motorista que entregar a direção de veículo à 
pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou 
psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com 
segurança comete infração: 
 
a) Gravíssima, estando sujeito à multa. 
b) Gravíssima, não estando sujeito à multa. 
c) Grave, estando sujeito à multa.  
d) Grave, não estando sujeito à multa. 

24) No que se refere à sinalização de trânsito, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
a) Os sinais de trânsito classificam-se em: verticais e 

horizontais, sonoros, gestos do agente de trânsito e do 
condutor, entre outros. 

b) A sinalização terá como ordem de prevalência as 
indicações do semáforo sobre os demais sinais, em 
detrimento das ordens do agente de trânsito sobre as 
normas de circulação e de outros sinais. 

c) Não serão aplicadas as sanções previstas no Código de 
Trânsito Brasileiro por inobservância à sinalização 
quando esta for insuficiente.  

d) A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou 
símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia 
aprovação do órgão ou da entidade com circunscrição 
sobre a via. 

 
 
25) No tocante às disposições referentes ao registro de  
veículo e ao licenciamento, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O proprietário de veículo irrecuperável, ou 

definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa 
do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo 
CONTRAN, sendo permitida a remontagem do veículo 
sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro 
anterior. 

b) O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a 
baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do 
CONTRAN. 

c) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou 
semirreboque, para transitar na via, deverá ser 
licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito 
do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver 
registrado o veículo. 

d) O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao 
veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, 
no modelo e nas especificações estabelecidas pelo 
RENAVAM. 

 
 
26) Um condutor que dirigia seu veículo em via pública foi 
abordado e estava portando Carteira Nacional de 
Habilitação com validade vencida há mais de 30 dias. 
 
Nesse caso, a medida administrativa será: 
 
I - Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. 
II - Retenção do veículo até a apresentação de condutor 

habilitado. 
III - Prisão preventiva do condutor. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
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27) O Agente de Fiscalização de Trânsito e Transporte 
verificou que o condutor de um veículo devidamente 
emplacado estacionou seu veículo em local com 
sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque 
e desembarque de passageiros de transporte coletivo, 
sendo possível a sua autuação em flagrante. 
 
Considerando esse caso, analisar os itens abaixo: 
 
I - O Agente lavrará o auto de infração, do qual constará, 

entre outros dados, tipificação da infração, local, data e 
hora do cometimento da infração, caracteres da placa 
de identificação do veículo, sua marca e espécie. 

II - O Agente deve efetuar a apreensão do veículo e o 
recolhimento da carteira de habilitação do condutor. 

III - A assinatura do infrator no auto de infração vale como 
notificação do cometimento da infração. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 
 
28) Considerando o número de pontos computados a 
cada infração de trânsito cometida, numerar a 2ª coluna 
de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
Número de pontos: 
( 1 )  Dois pontos. 
( 2 )  Três pontos. 
( 3 )  Quatro pontos. 
( 4 )  Cinco pontos. 
( 5 )  Seis pontos. 
( 6 )  Sete pontos. 
 
Infração cometida: 
(---) Leve. 
(---) Média. 
(---) Grave.  
(---) Gravíssima. 
 
a) 2 - 4 - 5 - 6. 
b) 1 - 3 - 4 - 5. 
c) 3 - 4 - 5 - 5. 
d) 2 - 3 - 4 - 6. 
 
 
29) Ao constatar que um veículo encontra-se estacionado 
em local de estacionamento e parada proibido pela 
sinalização (placa - Proibido Parar e Estacionar), o Agente 
de Fiscalização de Trânsito e Transporte deve adotar a 
seguinte medida administrativa: 
 
a) Remoção do veículo. 
b) Multa e apreensão do veículo. 
c) Retenção do veículo para transbordo. 
d) Multa. 
 
 
 
 
 

30) No âmbito das rodovias e das estradas federais, 
aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de 
trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os 
valores provenientes de estadia e remoção de veículos, 
objetos, animais e escolta de veículos de cargas 
superdimensionadas ou perigosas é competência da(s): 
 
a) Polícia Civil. 
b) Brigada Militar. 
c) Juntas Administrativas. 
d) Polícia Rodoviária Federal. 
 

 
31) Um Agente de Fiscalização de Trânsito e Transporte, 
por meio de equipamento hábil (radar), constata que um 
condutor transita em velocidade 30% superior à máxima 
permitida para o local. Qual a penalidade prevista para 
esse condutor? 
 
a) Multa. 
b) Multa e apreensão do documento de habilitação. 
c) Multa e suspensão imediata do direito de dirigir. 
d) Multa (três vezes), suspensão imediata do direito de 

dirigir e apreensão do documento de habilitação. 
 

 
32) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Durante a patrulha diária, um Agente de Fiscalização de 
Trânsito e Transporte identificou um condutor de veículo 
automotor dirigindo sem o cinto de segurança. Conforme 
previsão legal, essa infração é classificada como 
____________, cuja penalidade e medida administrativa 
são, respectivamente, ____________________________.  
 
a) gravíssima  -   multa e remoção do veículo  
b) leve  -  apreensão do veículo e suspensão do direito de 

dirigir 
c) grave  -  multa e retenção do veículo até colocação do 

cinto pelo infrator 
d) média  -  multa e recolhimento do documento de 

habilitação 
 

 
33) Considerando as determinações da legislação de 
trânsito sobre os sinais sonoros de apito utilizados em 
conjunto com os gestos dos Agentes da Autoridade de 
Trânsito, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Um silvo breve significa “siga”. Deve ser empregado 

para liberar o trânsito em direção/sentido indicado pelo 
Agente. 

(---) Dois silvos longos significam “mudar direção”. Deve 
ser empregado para indicar que os veículos devem 
dobrar à esquerda ou à direita. 

(---) Um silvo longo significa “pare”. Deve ser empregado 
para indicar parada obrigatória. 

(---) Dois silvos breves significam “diminuir a marcha”. 
Deve ser empregado quando for necessário diminuir a 
marcha dos veículos. 

 
a) C - E - C - C. 
b) C - E - E - E. 
c) C - C - C - E. 
d) E - C - C - C. 
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34) De acordo com o estabelecido na Resolução nº 205/06, 
quanto aos documentos de porte pelo condutor do veículo, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
( 1 )  Porte obrigatório. Deve ser documento original. 
( 2 )  Porte obrigatório. Pode ser cópia autenticada. 
( 3 )  Porte não obrigatório. 
 
(---) Comprovante de pagamento de IPVA. 
(---) Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), Permissão 

para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 
(---) Certificado de Registro e Licenciamento Anual 

(CRLV). 
 
a) 3 - 1 - 1. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 2 - 2 - 3. 
d) 1 - 2 - 2. 
 
 
35) Ao fiscalizar o condutor e o passageiro de uma 
motocicleta que circulava em via pública durante a noite, o 
Agente de Fiscalização de Trânsito e Transporte verificou 
as seguintes ocorrências: 
 
1) O condutor utilizava capacete com viseira no padrão 

cristal. 
2) O passageiro utilizava capacete sem viseira, mas usava 

óculos de proteção com película. 
3) Nenhum dos dois capacetes possuía sobre viseiras. 
 
Conforme dispõe a Resolução nº 203/06, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A ocorrência 1 está de acordo com a Norma. Quanto à 

ocorrência 2, está em desacordo com a Norma, pois é 
proibida a aposição de película nos óculos de proteção. 
A ocorrência 3 infringe a Norma, pois a sobre viseira é 
um item obrigatório em capacetes.  

b) A ocorrência 1 está em desacordo com a Norma, pois é 
proibido o uso de viseira no padrão cristal à noite. 
Quanto à ocorrência 2, está de acordo com a Norma, 
pois é obrigatória a aposição de película nos óculos de 
proteção. A ocorrência 3 não infringe a Norma, pois se 
trata de um acessório não obrigatório. 

c) A ocorrência 1 está de acordo com a Norma. Quanto à 
ocorrência 2, está em desacordo com a Norma, pois é 
proibida a aposição de película nos óculos de proteção.  
A ocorrência 3 não infringe a Norma, pois se trata de 
um acessório não obrigatório. 

d) A ocorrência 1 está em desacordo com a Norma, pois é 
proibido o uso de viseira no padrão cristal. Quanto à 
ocorrência 2, está de acordo com a Norma, pois é 
obrigatória a aposição de película nos óculos de 
proteção. A ocorrência 3 infringe a Norma, pois se trata 
de um acessório de segurança obrigatório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36) Em conformidade com a Resolução nº 37/11, será 
emitido apenas um Documento de Circulação Provisório 
de Porte Obrigatório (DCPPO/RS) por exercício de 
licenciamento, tendo validade: 
 
a) Em todo o território nacional, e por um único prazo, 

improrrogável, de 15 dias. 
b) Em todo o território nacional, e por um único prazo de 

30 dias. 
c) Apenas no território do Estado do Rio Grande do Sul, e 

por um único prazo, improrrogável, de 30 dias. 
d) Apenas no território do Estado do Rio Grande do Sul, e 

por um único prazo, improrrogável, de 15 dias. 
 

TRANSPORTE 
 
37) Em conformidade com a Lei Complementar nº 12/75 e 
alterações, analisar a sentença abaixo: 
 
A verificação pelo Agente Administrativo da situação 
proibida ou vedada por essa Lei gera a lavratura de auto 
de infração (1ª parte). Notificação é o processo 
administrativo formulado por escrito, por meio do qual se 
dá conhecimento à parte de providência ou de medida que 
a ela incube realizar (2ª parte).   
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 
 
38) De acordo com a Lei Complementar nº 12/75 e 
alterações, no que tange ao transporte coletivo, constitui 
infração: 
 
I - Estacionar fora dos pontos determinados para 

embarque ou desembarque de passageiros. 
II - Trafegar com ônibus com a luz do letreiro ou do 

número da linha apagada. 
III - Trafegar com as portas abertas. 
IV - Estacionar nos pontos determinados para embarque 

ou desembarque de passageiros afastado do meio-fio, 
dificultando a passagem de outros veículos. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I, II e IV. 
b) Somente os itens II, III e IV. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
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39) Em conformidade com o Decreto Municipal nº 8.229/83 
e alterações, sobre os veículos de táxi lotação, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Somente poderão ser incluídos os veículos com 

capacidade para transportar até 15 passageiros 
acomodados em assentos. 

(---) Os veículos deverão possuir, no mínimo, uma saída 
de emergência, localizada na lateral esquerda ou na 
parte traseira da carroçaria, de fácil manejo e provida 
de indicadores visíveis aos usuários. 

(---) Os para-choques, as rodas, os bojos e os frisos 
deverão ter a cor branca. 

(---) As mensagens de interesse público deverão ser 
colocadas nos vidros laterais dos veículos e 
previamente autorizadas pela Secretaria Municipal de 
Transporte. 

 
a) C - C - C - C. 
b) E - C - E - C. 
c) E - C - C - E. 
d) C - E - E - E. 
 
 
40) Segundo o Decreto Municipal nº 8.229/83 e 
alterações, ao veículo de táxi lotação que, 
reincidentemente, transitar com lotação superior ao 
permitido, será aplicada a seguinte penalidade: 
 
a) Multa (três vezes). 
b) Suspensão do Alvará de Tráfego, por cinco dias. 
c) Advertência escrita e multa. 
d) Cassação da Permissão. 
 
 
41) Considerando o Decreto Municipal nº 14.499/04 e 
alterações, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A Identidade de Condutor de Transporte Público (ICTP) 

substitui a necessidade de portar a CNH. 
b) Somente poderão conduzir veículos do serviço de táxi 

os que possuem na CNH a indicação de exercer essa 
atividade profissional. 

c) O CRLV do veículo deve indicar o registro do veículo no 
Município de Porto Alegre e o nome do permissionário 
e de seus condutores auxiliares, se for o caso. 

d) O Alvará de Tráfego específico para o veículo a ser 
utilizado no serviço de transporte de táxi é documento 
de porte obrigatório, devendo ser renovado anualmente 
pelo permissionário perante a SMT/EPTC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42) De acordo com o Decreto Municipal nº 14.499/04 e 
alterações, assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
A Identidade de Condutor de Transporte Público (ICTP) 
terá validade máxima de _________ meses, 
________________________________________ quando 
vencida a validade da Carteira Nacional de Habilitação no 
curso do prazo referido. 
 
a) 36 - não precisando ser renovada 
b) 24 - devendo ser renovada igualmente 
c) 18 - devendo ser renovada igualmente 
d) 12 - não precisando ser renovada 
 
 
43) Ao ser abordado por um Agente de Fiscalização de 
Trânsito e Transporte, um taxista transitando em via 
pública apresenta a Identidade de Condutor de Transporte 
Público - Táxi referente a outro prefixo que não o que está 
conduzindo. De acordo com o Decreto Municipal              
nº 14.499/04 e alterações, é CORRETO afirmar que: 
 
a) O condutor não comete infração, uma vez que a 

Identidade válida lhe permite conduzir outros prefixos 
além do que está cadastrado. 

b) O condutor comete uma infração média, a qual deve 
ser punida com multa, e a pontuação deve ser atribuída 
ao condutor e ao permissionário. 

c) O condutor comete uma infração leve, a qual deve ser 
punida com suspensão da licença, e o veículo deve ser 
retido até a apresentação do permissionário. 

d) O condutor comete uma infração grave, a qual deve ser 
punida com multa, e a pontuação aferida ao condutor, 
além de adotar como medida administrativa o 
recolhimento do veículo. 

 
 
44) Conforme dispõe o Decreto Municipal nº 15.938/08, o 
Alvará de Tráfego para prestação de serviço de transporte 
escolar terá validade de: 
 
a) Um ano. 
b) Seis meses. 
c) Dezoito meses. 
d) Vinte e quatro meses. 
 
 
45) Um condutor de transporte escolar foi flagrado em 
uma blitz transitando com a Identidade de Condutor de 
Transporte Público (ICTP) vencida há 20 dias. Conforme 
dispõe o Decreto Municipal nº 15.938/08, essa ocorrência: 
 
a) Não constitui infração, salvo se se tratar de ICTP 

provisória. 
b) Não constitui uma infração, pois a ICTP não é um 

documento obrigatório para condutores de veículos 
escolares. 

c) Constitui infração, pois o prazo de validade da ICTP 
não é prorrogável. 

d) Constitui uma infração, pois o prazo de validade só 
pode ser prorrogado em 15 dias. 
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46) Segundo dispõe o Decreto Municipal nº 15.938/08, 
para os veículos do tipo ônibus ou micro-ônibus, o serviço 
de transporte escolar somente poderá ser prestado por 
veículos cuja Idade de Permanência (vida útil) máxima, 
contada esta do ano do primeiro emplacamento, seja igual 
ou inferior a: 
 
a) 20 anos. 
b) 10 anos. 
c) 15 anos. 
d) 12 anos. 
 
 
47) Segundo o Decreto Municipal nº 16.255/09, assinalar 
a alternativa CORRETA: 
 
a) As autorizatárias do transporte fretado assistencial 

devem transportar somente passageiros sentados, 
sendo facultada a disponibilização de cintos de 
segurança para toda a lotação. 

b) É obrigatória, para todos os veículos em operação no 
serviço de transporte fretado, a Inspeção Veicular 
Periódica. 

c) O serviço de transporte fretado assistencial poderá ser 
prestado somente por veículos do tipo micro-ônibus que 
possuam emplacamento em Porto Alegre. 

d) Para a prestação do serviço de transporte fretado 
assistencial, o condutor deve possuir Carteira Nacional 
de Habilitação - CNH, na categoria E, ou permissão 
para dirigir e qualificação. 

 
 
48) Segundo a Resolução nº 12/04, é facultada aos 
veículos (táxi) da frota pública de Porto Alegre a fixação 
de: 
 
a) Tabela de tarifa junto ao vidro da porta traseira 

esquerda e no painel, abaixo do taxímetro. 
b) Selo de vistoria periódica junto à extremidade superior 

direita do para-brisa. 
c) Adesivo do sindicato da categoria junto ao vidro traseiro 

esquerdo dos veículos. 
d) Adesivo contendo o prefixo do táxi, sobre o porta-luvas 

do veículo. 
 
 
49) Considerando a classificação dos serviços de 
transporte público de passageiros dada pela Lei nº 8.133/98 
e alterações, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
( 1 )  Coletivo. 
( 2 )  Seletivo. 
( 3 )  Individual. 
( 4 )  Especial. 
 
(---) Lotação. 
(---) Escolar. 
(---) Fretado. 
 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 1 - 2 - 4. 
c) 4 - 1 - 1. 
d) 2 - 4 - 4. 
 

50) O descumprimento das disposições da Lei nº 8.133/98 
e alterações, bem como do Regulamento de Operação e 
Controle, do Regimento Interno da Câmara de 
Compensação Tarifária - CCT e do contrato, implica a 
aplicação às concessionárias das seguintes penalidades: 
 
I - Advertência escrita. 
II - Multa. 
III - Apreensão de veículo. 
IV - Determinação de afastamento de pessoal. 
V - Suspensão temporária da operação do serviço. 
VI - Rescisão da concessão. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente três itens. 
b) Somente quatro itens. 
c) Somente cinco itens. 
d) Todos os itens. 
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