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       PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PARAIPABA  –  CE 

       CONCURSO  PÚBLICO  –  EDITAL  001/2015 

GUARDA MUNICIPAL 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________________________ 
 

RG:_______________________________                       ÓRGÃO EXPEDIDOR:_________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO 

ASSINATURA:______________________________________________________          

 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 

 

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de 

múltipla escolha, numeradas de 01 a 60. 

2. Cada uma das questões apresenta um enunciado 

seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 

uma deve ser assinalada. 

3. Examine se a prova está completa, com a sequência 

numérica das questões, se há falhas ou 

imperfeições gráficas que causem dúvidas. 

Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 

minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer 

reclamação será desconsiderada. 

4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da 

prova, será distribuído o cartão-resposta, o qual será 

o único documento válido para a correção da prova. 

Ao recebê-lo, verifique se seu nome e seu número 

de inscrição estão corretos. Reclame imediatamente 

se houver discrepância. 

5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, 

amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua 

assinatura e inscrição, nada deve ser escrito ou 

registrado fora dos locais destinados às respostas. 

Tenha muita atenção ao marcar seu cartão-

resposta, pois não haverá substituição por erro do 

candidato. Marque sua resposta pintando 

completamente o espaço correspondente à 

alternativa de sua opção. 

 

Ex.: A  B  C  D  E 

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em 

que houver falta de nitidez, uso de corretivo, 

marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. 

Não serão computadas questões não assinaladas. 

7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o 

empréstimo de material de qualquer natureza entre 

os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e 

o desrespeito às autoridades encarregadas dos 

trabalhos são faltas que implicarão a 

desclassificação do(a) candidato(a). 

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos 

implicará a eliminação de ambos do certame. 

9. Não será permitido ao candidato, durante a 

realização das provas, portar armas, aparelhos 

eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas, 

livros, jornais e impressos em geral; bonés, 

chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc. 

10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer 

outro meio de comunicação. O candidato que for 

flagrado portando aparelho celular, durante o 

período de realização da prova, ou, ainda, aquele 

cujo aparelho celular tocar, será sumariamente 

eliminado do certame. 

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 

para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais 

pergunte em voz alta. 

12. O candidato que permanecer na sala de provas, por 

mais de 3h45min, poderá levar consigo a cópia do 

gabarito, em formulário específico, fornecido pela 

ORGANIZADORA. 

13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao 

fiscal de sala juntamente com o cartão-resposta 

(devidamente assinado). Não se esqueça, também, 

de assinar a folha de frequência. 

14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas. Turno 

da Manhã com início às 08h00min e término às 

12h00min. Turno da Tarde com início às 14h00min 

e término às 18h00min. O candidato só poderá 

ausentar-se da sala depois de decorridas duas 

horas do início das provas. 

15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas 

serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a 

realização das mesmas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto para responder às questões 1 a 6. 

Motivo 

Eu canto porque o instante existe 
e a minha vida está completa. 
Não sou alegre nem sou triste: 
sou poeta. 

Irmão das coisas fugidias, 
não sinto gozo nem tormento. 
Atravesso noites e dias 
no vento. 

Se desmorono ou se edifico, 
se permaneço ou me desfaço, 
— não sei, não sei. Não sei se fico 
ou passo. 

Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno a asa ritmada. 
E um dia sei que estarei mudo: 
— mais nada. 

Cecília Meireles 

1. Segundo o texto, o poeta  

a) está sempre triste. 
b) sempre está alegre. 
c) está em depressão. 
d) é instável. 
e) se entristece facilmente. 
 
2. Leia a afirmativa a seguir. 

Na terceira estrofe, pode-se perceber a ______ do poeta. 

Marque a opção que completa corretamente a lacuna. 

a) indiferença 
b) confiança 
c) indecisão 
d) incoerência 
e) tristeza 
 
3. Em qual verso pode-se perceber a ideia de morte? 

a) — não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. 
b) Tem sangue eterno a asa ritmada. 
c) E um dia sei que estarei mudo, 
d) — mais nada. 
e) se permaneço ou me desfaço 
 
4. No verso “Não sou alegre nem sou triste” o termo 
sublinhado introduz uma oração 

a) aditiva. 
b) adversativa. 
c) conclusiva. 
d) explicativa. 
e) concessiva. 
 
5. Segundo o texto, não se pode afirmar que  

a) o poeta canta porque o instante existe. 
b) o poeta tem sua vida completa. 
c) a canção tem sangue eterno. 
d) o poeta tem a certeza da morte. 
e) a canção não representa nada. 
 
6. “Se desmorono ou se edifico, / se permaneço ou me 
desfaço, / Não sei se fico / ou passo”. Quantos verbos há 
nesses versos? 

a) Quatro. 
b) Cinco. 
c) Seis. 
d) Sete. 
e) Oito. 

7. Qual opção preenche corretamente a lacuna a seguir? “ A 
mulher, ________ qualidades você se referiu, é minha mãe.” 

a) cujas 
b) a cujas 
c) cujas as 
d) para cujas 
e) de cujas 
 
8. Nas frases “Usava óculos sem aro. Cale-se ou expulso 
você da sala. Interrompia a lição com piadinhas.”, as 
preposições sublinhadas indicam, respectivamente, sentido 
de 

a) falta, meio e modo. 
b) lugar, modo e ausência. 
c) ausência, meio e lugar. 
d) modo, lugar e modo. 
e) ausência, lugar e modo. 
 
9. Associe corretamente a coluna B pela coluna A de acordo 
com o significado do advérbio. 

COLUNA A 

I. Exprimir-se com palavras excessivas.  
II. Agir com impaciência e ambição.  
III. Eliminar pela base.  
IV. Eliminar sem se render a rogos.  
V. Insinuar com perspicácia e delicadeza 

COLUNA B 

( ) inexoravelmente 
( ) sutilmente 
( ) sofregamente 
( ) radicalmente 
( ) prolixamente 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) IV – V – II – III – I 
b) V – IV – II – III – I 
c) II – III – IV – V – I 
d) III – II – V – I – IV 
e) IV – V – III – II – I. 
 
10. “O traço todo da vida é para muitos um desenho de 
criança esquecido pelo homem, e ao qual este terá sempre 
de se cingir sem o saber...” O pronome este refere-se 
diretamente a que palavra do texto? 

a) traço 
b) homem 
c) desenho 
d) vida 
e) criança 
 
11. Complete as lacunas com eu ou mim. 

 É difícil, para ____, esquecer tantas injustiças. 

 Se é para ____ pagar, desista; não tenho dinheiro. 

 Comprei um livro para ___ ler. 

Marque a opção que completa corretamente as lacunas. 

a) mim / eu / mim 
b) eu / eu / eu 
c) mim / eu / eu 
d) mim / mim / mim 
e) eu / eu / mim 
 
12. “Toda a humanidade estaria condenada à morte se 
houvesse um tribunal para os crimes imaginários.” Analise 
sintaticamente o período e marque a opção incorreta. 

a) Trata-se de um período composto por subordinação. 
b) A primeira oração tem como sujeito toda a humanidade. 
c) Há uma oração sem sujeito. 
d) É um período composto por coordenação. 
e) O sujeito da primeira oração é simples. 
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13. Qual dos substantivos a seguir é comum de dois 
gêneros? 

a) Cliente. 
b) Palmeira. 
c) Testemunha. 
d) Elefante. 
e) Indivíduo. 
 
14. Indique a opção em que não ocorre um aposto. 

a) Vida digna, cidadania plena, igualdade, tudo isso está na 
base de um país melhor. 

b) A Ecologia, ciência do equilíbrio ambiental, adquiriu grande 
destaque no mundo atual. 

c) Suas reivindicações incluíam muitas coisas: melhor salário, 
melhores condições de trabalho, assistência médica. 

d) Venha, meu amor, estou esperando-o. 
e) O Brasil, país rico, está sendo destruído. 
 
15. Em qual das opções temos adjunto adverbial de modo? 

a) Viajei de trem. 
b) Acampou com alguns amigos. 
c) Agiu com determinação. 
d) Os astronautas agarraram o satélite com as próprias mãos. 
e) Efetivamente estive lá naquela noite. 
 
16. Ao se dividir o número 400 em valores diretamente 
proporcionais a 1, 2/3 e 5/3, obtém-se, respectivamente: 

a) 60, 40 e 100. 
b) 120, 80 e 200.  
c) 360, 240 e 600. 
d) 100, 40 e 60. 
e) 40, 80/3 e 200/3. 
 
17. Qualquer capital aplicado a juros simples, à taxa de 50% 
ao ano, será quadruplicado num prazo igual a 

a) 48 meses. 
b) 78 meses. 
c) 60 meses. 
d) 72 meses. 
e) 66 meses. 
 
18. Uma latinha de refrigerante de forma cilíndrica tem 
capacidade igual a 330 ml. Se o raio de sua base medir 3,24 
cm, sua altura será, aproximadamente, igual a (π = 3,1416) 

a) 10 cm. 
b) 13,5 cm. 
c) 12 cm. 
d) 13,3 cm. 
e) 12,5 cm. 
 
19. As placas dos veículos possuem três letras e quatro 
algarismos. Vamos considerar um lote dessas placas cujas 
letras utilizadas são somente A, B e C, mas com todos os 
algarismos. O número de placas diferentes, nesse lote, é de 

a) 177.147. 
b) 270.000. 
c) 27.000. 
d) 300.000. 
e) 90.000. 
 
20. A passagem de ônibus de uma cidade teve um aumento 
de R$ 0,15. Qual foi o percentual desse aumento, se o novo 
preço da tarifa passou a ser de R$ 0,75? 

a) 45%. 
b) 25%. 
c) 20%. 
d) 35%. 
e) 30%. 
 

21. Juca pode realizar certa tarefa em 12 horas. Paula é 50% 
mais eficiente que Juca. Nessas condições, o número de 
horas necessárias para que Paula realize essa tarefa é de 

a) 3  
b) 6  
c) 7  
d) 8 
e) 9 
 
22. No autorama de Fernando, o seu carrinho preto dá uma 
volta a cada 72 segundos e o seu carrinho amarelo dá uma 
volta a cada 80 segundos. Se os dois carrinhos partiram 
juntos, quantas voltas terá dado o mais lento até o momento 
em que ambos voltarão a estar lado a lado no ponto de 
partida? 

a) 1. 
b) 3. 
c) 6. 
d) 8. 
e) 9. 
 
23. José tem R$ 270,00, Matheus tem R$ 450,00, e Felipe 
nada tem. José e Matheus dão parte de seu dinheiro a Felipe, 
de tal maneira que todos acabam ficando com a mesma 
quantia. O dinheiro dado por José representa, 
aproximadamente, quanto por cento do que ele possuía? 

a) 8,3. 
b) 10,5. 
c) 11,1. 
d) 13,2. 
e) 15,2. 
 
24. Em um ônibus de certa cidade, ao fim de sua viagem, o 
cobrador contabilizou a seguinte arrecadação: 24 Passcard, 
16 passagens escolares e R$ 16,00. Se o valor da tarifa é de 
R$ 0,80, qual foi o percentual de passageiros que pagou a 
passagem, nessa viagem, com Passcard? 

a) 22%. 
b) 35%. 
c) 40%. 
d) 44%. 
e) 50%. 
 
25. Poucos minutos antes da abertura do Banco, havia 42 
pessoas na fila. Sabendo-se que cada pessoa ocupa, em 
média, 50 cm de espaço, quando colocada em fila, o valor 
que mais se aproxima do comprimento dessa fila é 

a) 18 m. 
b) 21 m. 
c) 90 m. 
d) 180 m. 
e) 210 m. 
 
26. O relógio de Fábio está com defeito e aumenta 15 
minutos em um dia. Então, ao longo de 5 horas e 20 minutos, 
terá aumentado? 

a) 3 min e 30s. 
b) 1 min e 10s. 
c) 3 min e 20s. 
d) 1 min e 30s. 
e) 2 min e 40s. 
 
27. O professor aumentou 30% dois lados opostos de um 
quadrado e diminuiu em 30% os outros dois. A área do 
quadrado 

a) diminui 9%. 
b) aumenta 9%. 
c) diminui 15%. 
d) aumenta 15%. 
e) não se altera. 
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28. Seu Antônio colhe as laranjas de um pomar em 10 
horas. Dona Antônia faz o mesmo trabalho em 12 horas. Se o 
casal trabalhar junto com o filho, colherão as laranjas em 4 
horas. Em quantas horas o filho, trabalhando sozinho, fará a 
colheita? 

a) 10. 
b) 14. 
c) 15. 
d) 16. 
e) 20. 

29. A idade de Ricardo está para a idade de seu filho Daniel 
assim como 3 está para 1. Qual é a idade de cada um, 
sabendo que a diferença entre elas é de 24 anos? 

a) 6 e 30. 
b) 10 e 34. 
c) 18 e 42. 
d) 12 e 36. 
e) 15 e 39. 

30. O preço de uma calça foi reduzido em 25%. Se 
desejarmos obter novamente o preço original, o novo preço 
deve ser aumentado de 

a) 10%. 
b) 15%. 
c) 25%. 
d) 33,3%. 
e) 40%. 

31.  “Depois de estudos sociológicos profundos, a Frente 
da Família concluiu que a homofobia, uma violência cruel, foi 
banalizada em virtude do Projeto de Lei 122, apelidado 
erroneamente de Lei Anti-Homofobia. Mas, na verdade, os 
especialistas, juristas e acadêmicos alegam que o texto do 
PL 122 deve ser revisado e tratar o combate ao preconceito 
e a intolerância como crimes já previstos na Constituição 
Brasileira. A Constituição Federal, a lei máxima em nosso 
país, afirma que todos somos iguais perante a lei, não sendo 
admitidos preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, ou 
quaisquer outras formas de discriminação. Também existem 
princípios éticos para prevenir a discriminação. A Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, 1948, dispõe que “toda 
pessoa tem os direitos e liberdades sem distinção alguma de 
raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de 
qualquer outra índole, origem nacional ou social, posição 
econômica, nascimento ou qualquer outra condição.” 

Com relação à tolerância, indique a opção CORRETA. 

a) A tolerância é ponto inicial das guerras. 
b) Ser tolerante é contribuir com a violência e com a 

discriminação racial. 
c) É a atitude de não solidariedade entre as pessoas. 
d) A intolerância é uma propriedade inata às pessoas, não 

sendo aprendida socialmente. 
e) A tolerância significa respeito, aceitação e apreço à riqueza 

e à diversidade das culturas de nosso mundo. 

32. Com relação ao modo de viver da vida urbana e da vida 
rural, associe a coluna B pela Coluna A. 

COLUNA A 

I. Vida urbana. 
II. Vida rural. 

COLUNA B 

( ) Predomínio de atividades ligadas ao setor primário.  
( ) Intensa circulação de automóvel, ritmo de vida agitado.  
( ) Elevado nível de poluição.  
( ) Ritmo de vida calmo.  
( ) Horário de trabalho mais ou menos flexível. 

Marque a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

a) I – I – II – II – I 
b) II – I – I – I – I 
c) II – I – II – II – II 
d) II – I – I – II – II 
e) I – I – I – II – II. 

33. Observe a charge a seguir. 

 

O assédio moral nas empresas constitui um problema nas 
relações humanas no trabalho. Com relação a isso, é 
CORRETO afirmar:  

a) A relação de poder existente no trabalho não interfere na 
qualidade das relações humanas no trabalho. 

b) O assédio moral constitui uma consequência do desrespeito 
ao trabalhador. 

c) As relações humanas nunca são conflituosas, pois a boa 
convivência é o objetivo das empresas. 

d) As pessoas que trabalham juntas têm personalidades iguais 
e, por isso, não existem relações conflituosas. 

e) A Ética profissional não tem relação com a qualidade das 
relações no trabalho. 

34. Sergipano passa de novo em medicina: "Fiz para 
mostrar que não foi sorte" 

Paulo Rolemberg  
Colaboração para o UOL, em Aracaju 

19/01/201621h26 

  

E a história se repete. O sergipano José Victor Menezes Teles, 
agora com 15 anos, está entre os aprovados do curso de 
medicina da UFS (Universidade Federal de Sergipe). No ano 
passado, ele conquistou a vaga no mesmo curso, aos 14 anos. O 
garoto, natural de Itabaiana, diz que resolveu fazer mais uma vez 
um Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), para mostrar que 
no primeiro sucesso não foi uma questão de sorte. 
"O pessoal não disse que foi sorte? Então pensei: vamos ver se 
essa sorte acontece duas vezes. Ouvia piadas de que passei na 
sorte. Resolvi fazer e está aí o resultado e com mais intensidade", 
comemorou o garoto. No Enem 2015, José Victor obteve 767,74 
pontos na média final contra 751,16 do ano passado. Na redação 
foram 940 pontos no Enem 2015 contra 960 pontos do ano 
anterior. 
Com esta média final, José Victor obteria vaga nos cursos de 
medicina nas universidades federais do Ceará, de Goiás, de 
Viçosa (MG), e da própria UFS, porém descartou a possibilidade 
de se transferir para uma dessas universidades. "Como disse, só 
fiz para mostrar que minha aprovação no Enem do ano passado 
não foi uma questão de sorte. Fiz 16 pontos a mais", afirmou. 

A História de José Victor é vitoriosa e um exemplo de 

a) superação. 
b) orgulho. 
c) vingança. 
d) moral. 
e) sorte. 
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35. O Brasil possui uma das biotas mais notáveis do 
Planeta, mas ela tem sido degradada de forma dramática. Um 
indicativo disso é a acelerada perda da vegetação nativa dos 
biomas e a lista de 633 espécies com populações 
extremamente reduzidas, registradas na última revisão da 
fauna brasileira ameaçada de extinção. 

(www.ufmg.br) 

Uma das formas mais reconhecidas e utilizadas para garantir 
a proteção dessas espécies e de ecossistemas são 

a) as chamadas unidades de conservação – parques nacionais, 
reservas biológicas e extrativistas, entre outras.  

b) as políticas de sustentabilidade que determinam as ações 
das atividades econômicas. 

c) ações relevantes, legalmente instituídas pelo poder público, 
com objetivo de conciliar interesses econômicos.  

d) negociações de projetos de preservação com atributos 
naturais neles contidos, com o máximo de impacto humano. 

e) elaboração de projetos, instituídos por empresas privadas 
com o objetivo de conservar o meio ambiente. 

36. Observe a charge: 

 

Infere-se que a charge satiriza a falta de 

a) respeito.  
b) verdade. 
c) qualidade. 
d) transparência. 
e) ética. 

37. Analise a charge a seguir. 

 

Ela satiriza o(a) 

a) utilização da madeira da árvore. 
b) nível de criatividade do funcionário. 
c) prática equivocada de sustentabilidade. 
d) comunicação do funcionário. 
e) uso da motosserra. 

38. O maior desastre ambiental do Brasil, a tragédia 
ambiental na cidade de Mariana, ocorreu quando a barragem 
de Fundão se rompeu e erodiu parte da barragem de 
Santarém. Esse desastre ocasionou 

a) a morte do Rio Doce.  
b) a falência da mineradora Samarco. 
c) uma investigação financeira na Vale. 
d) a intervenção na empresa de consultoria VOGBR. 
e) a prisão de sete executivos da Vale. 

39. O que é responsabilidade ambiental? 

a) Gerar riqueza, tendo como base valores e práticas 
universais. 

b) Dar respostas às demandas sociais, seguindo valores e 
pautas de comportamento responsáveis. 

c) Respeitar e cuidar do entorno natural, promovendo modelos 
de desenvolvimento sustentável. 

d) Lançar campanha de preservação de animais em extinção. 
e) Cobrar taxas aos infratores de preservação do meio 

ambiente. 
 
40. Leia a notícia. 

13/01/2016 12h50 - Atualizado em 13/01/2016 12h50 

Ser bem informado é segredo para redação, diz aluno nota 
1000 do CE. 
Estudante do Ceará conseguiu nota máxima em redação no 
ENEM. 
No Brasil, 104 estudantes alcançaram nota máxima em 
redação. 

Do G1 CE 

 
Felipe atingiu nota máxima em redação no Enem 

(Foto: Arquivo pessoal) 

Com 18 anos e a perspectiva de realizar um sonho, o cearense 
Carlos Felipe Bezerra não poupou esforços para se destacar e 
conseguir uma vaga no curso de Direito na Universidade Federal 
do Ceará. “Foi bem exaustivo, pois tinha aula o dia inteiro e, 
quando voltava para casa, tentava resolver alguns exercícios e 
ler sobre atualidades”, relata. Felipe foi um dos 104 estudantes 
brasileiros que conquistaram a nota máxima em redação no 
exame de 2015. No ano anterior, 250 participantes conseguiram 
nota mil na redação. 

O significado CORRETO da sigla ENEM é Exame 

a) Nacional do Ensino Médio. 
b) de Desempenho dos Estudantes. 
c) Público Nacional do Ensino Médio. 
d) para ingresso no Ensino Superior. 
e) para o PROUNI e FIES. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

41. A placa a seguir informa que a rua é sem saída. 

 

Trata-se de uma placa 

a) auxiliar. 
b) educativa. 
c) de indicação. 
d) de regulamentação. 
e) de advertência. 
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42. De acordo Com o artigo 144 da Constituição Federal, a 
segurança pública é um dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos. Neste contexto, marque a opção 
CORRETA. 

a) As guardas municipais têm o dever de realizar o policiamento 
ostensivo para preservar a ordem pública, além de proteger 
os bens, os serviços e as instalações de propriedade do 
Município. 

b) Cada Município deve instituir órgão policial de segurança 
própria nos termos de sua Lei Orgânica. 

c) Os Municípios podem constituir guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços e suas 
instalações, exclusivamente. 

d) Os Municípios que tiverem capacidade econômica adequada 
podem estruturar as guardas municipais com equipes 
especiais de polícia judiciária para apurar infrações penais, 
exceto a militares. 

e) Nas áreas municipais onde houver necessidade, a Guarda 
Municipal pode exercer as funções de polícia marítima ou de 
fronteira. 

 
43. Marque a opção que apresenta as condições adversas 
que podem causar acidentes. 

a) Tempo, colisão e atenção.  
b) Luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor.  
c) Tempo, feriado, condutor e clima. 
d) Luz, tempo, via e feriado. 
e) Colisão, tempo, clima e depressão. 
 
44. Qual a distância para iniciar a sinalização de acidente 
em vias com velocidade máxima de 80 km/h, à noite com a 
pista molhada ou com neblina? 

a) 40 passos longos. 
b) 60 passos longos. 
c) 100 passos longos. 
d) 160 passos longos. 
e) 200 passos longos. 

 

45. Analise as afirmativas e marque (V) para as 
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. Ao se fazer 
treinamento de uma Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), é indispensável a abordagem de, no 
mínimo, noções sobre  

( ) projetos de implantação de novas instalações físicas e 
tecnológicas da empresa. 
( ) síndrome de Imunodeficiência Adquirida e medidas de 
prevenção.  
( ) legislação trabalhista, civil e penal relativas à medicina e 
segurança do trabalho.  

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – V  
b) V – V – F  
c) F – V – F 
d) F – F – F 
e) V – F – V. 

 
46. De quem é a competência para registrar e licenciar, na 
forma da legislação, veículos de tração e propulsão humana 
e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando 
penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações? 

a) Municípios  
b) JARI  
c) CONTRAN 
d) Estado 
e) Polícia de Trânsito 

 
47. Marque a opção CORRETA. A biela do motor é 
responsável por transmitir a força recebida pelo 

a) pistão e repassar para o bloco de cilindro. 
b) bloco de cilindro e repassar à árvore de manivelas ou ao 

virabrequim. 
c) cabeçote e repassar ao bloco de cilindro. 

d) pistão e repassar à árvore de manivelas. 
e) eixo virabrequim e repassar ao pistão. 

 
48. De acordo com o estatuto do idoso, é assegurada a 
gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e 
semiurbanos a toda pessoa com mais de 

a) 60 anos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando 
prestados paralelamente aos serviços regulares. 

b) 65 anos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando 
prestados paralelamente aos serviços regulares. 

c) 65 anos, incluindo-se os serviços seletivos e especiais, ainda 
que prestados paralelamente aos serviços regulares. 

d) 65 anos, exceto nos serviços seletivos e especiais, mesmo 
quando inexistirem serviços regulares. 

e) 70 anos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando 
prestados paralelamente aos serviços regulares. 
 

49. De acordo com o ECA – Estatuto da Criança e do 
Adolescente – sobre a autorização para a criança viajar, 
marque a opção CORRETA. 

a) É dispensável a autorização judicial para a criança ou o 
adolescente nascido em território nacional que estiver de 
saída do País em companhia de estrangeiro residente ou 
domiciliado no Exterior. 

b) Quando se tratar de viagem ao Exterior, a autorização judicial 
é dispensável, se a criança ou o adolescente viajarem na 
companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo 
outro, por meio de documento com firma reconhecida. 

c) Será exigida autorização judicial se a criança estiver 
acompanhada de ascendente ou colateral maior, até o 
terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco. 

d) Será exigida autorização judicial se a criança estiver 
acompanhada de pessoa maior, expressamente autorizada 
pelo pai, pela mãe ou pelo responsável. 

e) Será exigida autorização judicial quando se tratar de 
comarca contígua à da residência da criança, se na mesma 
unidade da Federação, ou incluída na mesma região 
metropolitana. 
 

50. De acordo com o Estatuto do Idoso, o que acontece com 
o indivíduo que deixa de prestar assistência à saúde, sem 
justa causa, à pessoa idosa?  

a) Comete infração administrativa. 
b) Comete ilícito civil. 
c) Responderá a processo administrativo perante o Ministério 

Público. 
d) Comete crime. 
e) Será demitido do emprego ou exonerado do cargo público. 

 
51. No caso em que o guarda civil realiza uma prisão em 
flagrante de um criminoso, o mesmo deverá proceder da 
seguinte forma: 

a) comunicar imediatamente à Polícia Militar e à família do 
preso ou à pessoa por ele indicada. 

b) agredir e imobilizar sem prestar esclarecimento ao criminoso. 
c) conceder ao preso assistência jurídica gratuita. 
d) negar ao preso o direito de permanecer calado, eis que o 

dever do criminoso é o de colaborar com a elucidação do 
delito. 

e) informar o preso da identificação dos responsáveis por sua 
prisão. 
 

52. Em caso de acidentes, analise as afirmativas a seguir 
sobre como deve ser o transporte das vítimas. 

I. Se suspeitar ou constatar fraturas (principalmente vertebral), 
movimentar a vítima no local do acidente para saber onde 
está a fratura. 

II. Visualmente (sem tocar a vítima), observar qualquer 
ocorrência de fratura. 

III. Se a vítima estiver lúcida, respondendo com clareza a 
perguntas diretas, averiguar aspectos relativos à 
sensibilidade. 
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Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I – II  
b) I – III  
c) II – III  
d) I – II – III 
e) III. 

53. De acordo Com o Código de Trânsito Brasileiro, analise 
as afirmativas a seguir. 

I. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo 
de transporte coletivo que esteja parado, efetuando 
embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a 
velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o 
veículo com vistas à segurança dos pedestres. 

II. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com 
duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas 
e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de 
nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, 
exceto quando houver sinalização permitindo a 
ultrapassagem. 

III. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá 
efetuar ultrapassagem. 

IV. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um 
deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu 
propósito de forma clara e com a devida antecedência, por 
meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo 
gesto convencional de braço. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas verdadeiras. 

a) I – II – III – IV 
b) I – III – IV 
c) II – III 
d) I – II – III 
e) III – IV. 

54. Sabe-se que a velocidade máxima permitida para a via 
será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas 
características técnicas e as condições de trânsito. Onde não 
existir sinalização regulamentadora, qual a velocidade 
máxima nas vias coletoras? 

a) Oitenta quilômetros por hora. 
b) Sessenta quilômetros por hora. 
c) Quarenta quilômetros por hora.  
d) Trinta quilômetros por hora. 
e) Vinte quilômetros por hora. 

55. Analise a afirmativa a seguir.  

Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de 
escolares somente poderão circular nas vias com autorização 
emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto. 

Marque a opção INCORRETA. 

a) Registro como veículo de passageiros. 
b) Inspeção mensal para verificação dos equipamentos 

obrigatórios e de segurança. 
c) Equipamento registrador instantâneo inalterável de 

velocidade e tempo. 
d) Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 

extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz 
vermelha dispostas na extremidade superior da parte 
traseira. 

e) Cintos de segurança em número igual à lotação. 

56. Marque a opção CORRETA. Dirigir veículo com Carteira 
Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir cassada 
ou com suspensão do direito de dirigir constitui infração e 
penalidade 

a) gravíssima/multa (três vezes) e apreensão do veículo. 
b) gravíssima/multa (cinco vezes) e apreensão do veículo. 
c) grave/multa (três vezes) e apreensão do veículo. 
d) grave/multa (cinco vezes) e recolhimento do documento de 

habilitação. 
e) leve/multa (seis vezes) e recolhimento do documento de 

habilitação. 

57. Analise as afirmativas e marque (V) para as 
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. Para habilitar-se nas 
categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte 
coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de 
produto perigoso, o candidato deverá 

( ) ser maior de vinte e um anos. 
( ) estar habilitado no mínimo há dois anos na categoria B, ou 
no mínimo, um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se 
na categoria D e, no mínimo, um ano na categoria C, quando 
pretender habilitar-se na categoria E. 
( ) não ter cometido nenhuma infração grave ou ser 
reincidente em infrações médias durante os últimos seis meses. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – V – V  
b) V – V – F  
c) F – V – F 
d) F – F – F 
e) V – F – V. 

 
58. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das 
competências estabelecidas no Código de Transito 
Brasileiro e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as 
seguintes medidas administrativas, EXCETO. 

a) Retenção do veículo. 
b) Remoção do veículo. 
c) Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. 
d) Recolhimento da permissão para dirigir. 
e) Realização de teste de dosagem de alcoolemia e teste 

psicológico. 
 

59. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, 
lavrar-se-á auto de infração, no qual constará(ão) 

I. tipificação da infração. 
II. local, data e hora do cometimento da infração. 
III. caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e 

espécie, e outros elementos julgados necessários à sua 
identificação. 

IV. o prontuário do condutor, sempre que possível. 
V. identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente 

autuador ou equipamento que comprovar a infração. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III – IV  
b) I – III – IV  
c) II – III – V  
d) I – II – III – IV – V 
e) III – IV. 

60. No Código de Trânsito Brasileiro, no Capítulo IV, dos 
pedestres e condutores de veículos não motorizados, 
marque a opção INCORRETA. 

a) O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se 
ao pedestre em direitos e deveres.  

b) Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a 
serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à 
circulação dos pedestres, que não deverão, nessas 
condições, usar o acostamento.  

c) É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou das 
passagens apropriadas das vias urbanas e dos 
acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a 
autoridade competente permitir a utilização de parte da 
calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao 
fluxo de pedestres.  

d) Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para 
pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via 
deverá assegurar a devida sinalização e proteção para 
circulação de pedestres. 

e) Nas áreas rurais, quando não houver passeios ou quando 
não for possível a utilização destes, a circulação de 
pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade 
sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto 
em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que 
a segurança ficar comprometida. 




