PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2019

FISCAL DE TRÂNSITO
NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________________________
RG: ______________________________

ÓRGÃO EXPEDIDOR: _________________________________________

Nº DE INSCRIÇÃO
ASSINATURA: _____________________________________________________

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES:
1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de
múltipla escolha, numeradas de 1 (um) a 60
(sessenta).
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. Ao
recebê-lo, verifique se seu nome e seu número de
inscrição estão corretos. Reclame imediatamente se
houver discrepância.
5. A folha de respostas não pode ser dobrada,
amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua
assinatura e data de nascimento, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às
respostas. Tenha muita atenção ao marcar sua folha
de respostas, 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 candidato.

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 ou qualquer outro
meio de comunicação, durante o período de
realização da prova, e/ou o 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. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao
fiscal de sala juntamente com a folha de respostas
(devidamente assinada). Não se esqueça, também,
de assinar a folha de frequência.
13. O candidato que permanecer na sala de provas, por
mais de 3h30min, poderá levar consigo o caderno
de provas, fornecido pela ORGANIZADORA.
14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas com
início às 14h e término às 18h. 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 a seguir para responder às questões 1 a 6.

8.
NÃO estão corretos, na língua padrão, todos os
superlativos sintéticos da alternativa

Via Láctea
“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo Perdeste o senso!” E eu vos
direi, no entanto,
Que para ouvi-las, muita vez desperto
E abro as janelas, pálido de espanto,

a)
b)
c)
d)
e)

E conversamos toda a noite, enquanto
A Via Láctea, como um pálio aberto,
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,
Inda as procuro pelo céu deserto.

9.
a)
b)
c)
d)
e)

Direis agora! ’’Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?”
E eu vos direi: Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e entender estrelas.”
Olavo Bilac

2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.

anoitecer.
entardecer.
despertar.
adormecer.
amanhecer.
No texto, “pálio’’ é um (a)

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Via Láctea é um (a)
caminho.
galáxia.
rotina.
planeta.
estrela.

5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
a)
b)
c)
d)
e)

Ureter / obus / edil.
Edito / cupido / latex.
Climax / ibero / humus.
Ruim / cateter / flebil.
Opimo / interim / flexil.

a)
b)
c)
d)
e)

o lente / a lente.
o língua / a língua.
o espia / a espia.
o laringe / a laringe.
o crisma / a crisma.

a)
b)
c)
d)
e)

Abstei-vos de falar sobre política.
Não é bom que nos indisponhamos com os amigos.
Se mantiveres tuas opiniões, contradir-te-ás.
Polimos os móveis com um óleo especial.
Mariana, frigi a lagosta, mas não frijais o camarão.

13. Admitem três formas de plural os nomes da alternativa
a)
b)
c)
d)
e)

Ancião / ermitão / alão / deão.
Verão / anão / guardião / refrão.
Coração / cortesão / charlatão / sabichão.
Vulcão / sacristão / deão / bênção.
Sultão / castelão / corrimão / hortelão.

14. Numere a coluna B pela A quanto aos tipos de
substantivo.
COLUNA A

Pode-se dizer que o poema é um (a)
apologia ao amor.
valorização da astronomia.
convite à busca da poesia.
demonstração do valor do choro.
elogio às estrelas.

I.
II.
III.
IV.
V.

Epiceno.
Sobrecomum.
Comum de dois gêneros.
Masculino.
Feminino.
COLUNA B

No soneto, percebe-se que o poeta se dirige ao(a)(à)
sol.
céu.
entardecer.
amigo.
Via Láctea

(
(
(
(
(

7.
Assinale a alternativa em que todos os vocábulos a
seguir são escritos com ês e não com ez na sílaba final como
estão todos escritos.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

12. Há erro na conjugação verbal em

Só podem entender as estrelas aqueles que
perderam o senso.
abrem as janelas.
são tresloucados.
são amantes.
choram muito.

Alface / champanha / eczema / edema.
Dinamite / eclipse / libido / plasma.
Caudal / omoplata / hélice / gengibre.
Cal / dinamite / ageusia.
Anátema / bacanal / derme.

11. A mudança de gênero implica a mudança de sentido,
EXCETO em,

marca de carro.
valiosa insígnia medieval.
espécie de coberta móvel.
antiga cerimônia religiosa.
escudo de família real.

a)
b)
c)
d)
e)

São masculinos todos os substantivos da alternativa

10. São oxítonas, sem acento gráfico, todas as palavras da
alternativa (Não foram colocados acentos mesmo os
necessários).

Com base no texto e em seus conhecimentos, responda às
questões a seguir.
1.
... “ao vir do sol” significa
a)
b)
c)
d)
e)

volúvel-voluvelíssimo / móvel-movelíssimo.
notável-notabilíssimo / benéfico-beneficentíssimo.
pequeno-mínimo / bom - ótimo.
pródigo-prodigalíssimo / grande-máximo.
Pio- pientíssimo / próspero-prospérrimo.

pequenez / insipidez / desfaçatez.
pequinez / siamez / tirolez.
nudez / gravidez / higidez.
sisudez / fluidez / intrepidez
avidez / aridez / surdez.

) Estudante.
) Alface.
) Clã.
) Tartaruga.
) Verdugo.

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

II – I – IV – V – III.
III – V – IV – I – II.
I – II – III – IV – V.
IV – V – III – II – I.
V – I – II – IV – III.
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15.
a)
b)
c)
d)
e)

São todos vocábulos formados por hibridismo.
Ecologia / filosofia / mundano.
Burocracia / decímetro / monóculo.
Guerreiro / acrofobia / teologia.
Bondoso / filosofia / autossugestão.
Sociologia / xenofobia / jardinagem.

16. Seu Antônio distribuiu a seus 3 filhos uma mesada de
R$ 350,00 e usou o seguinte critério: Ricardo, o filho mais
velho, recebe o dobro da quantia do Felipe que é o filho do
meio, que, por sua vez, recebe o dobro da quantia do Carlos
que é o mais novo. Pode-se afirmar que Ricardo receberá
a) R$ 200,00.
b) R$ 75,00.
c) R$ 225,00.
d) R$ 120,00.
e) R$ 180,00.
17. De uma herança, cinco irmãos ganharam quinze
milhões, noventa mil e quinze reais. Se o prêmio foi dividido
em partes iguais para cada irmão, então cada um recebeu
a) R$ 3.018.030,00.
b) R$ 2.018.030,00.
c) R$ 3.018.003,00
d) R$ 2.006.030,00.
e) R$ 3.012.003,00.
18. Em uma prova de matemática com x questões, sabe-se
que, do total, Júlio acertou 2/3; Fernanda acertou 4/9 e Fred
errou 5/12. Daí, conclui-se que
a) Fred acertou 0,583 da prova.
b) Júlio acertou 5,777 da prova.
c) Fernanda acertou 0,756 da prova.
d) Fred foi o que mais acertou na prova.
e) Fernanda foi a que mais acertou na prova.
19. Felipe aplicou R$ 840,00 em uma poupança e R$ 560,00
em outra, ambas, durante o mesmo período e no mesmo
banco. No fim desse período, as duas juntas renderam R$
490,00. Qual foi o rendimento de cada uma?
a) R$ 290,00 e R$ 200,00.
b) R$ 250,00 e R$ 240,00.
c) R$ 294,00 e R$ 196,00.
d) R$ 300,00 e R$ 190,00.
e) R$ 350,00 e R$ 140,00.
20. Felipe é louco por matemática e percebeu que três
números proporcionais a 5, 6 e 8, são tais que a diferença do
maior para o menor supera a diferença entre os dois menores
em 12 unidades. Quanto vale o menor deles?
a) 30.
b) 33.
c) 40.
d) 42.
e) 50.
21. Mário e Luide montaram um local para vender
espetinho, com um capital de R$ 800,00 ao todo, para o
feriado. No final do feriado, o lucro apurado foi de R$ 150,00.
Se o Mário saiu com um montante (capital + lucro) de R$
570,00, qual foi o capital investido pelo Luide?
a) R$ 550,00.
b) R$ 380,00.
c) R$ 430,00.
d) R$ 320,00.
e) R$ 650,00.
22.
a)
b)
c)
d)
e)

Qual o valor de x que satisfaz a equação 3x - 1 = 81?
7.
5.
0.
2.
3.

23. Sabendo que log 2 ≅ 0,3, assinale a melhor aproximação
da solução equação 2n = 80.
a)
b)
c)
d)
e)

6,6.
5,8.
6,0.
6,3.
7,5.

24. No clube da minha cidade há duas piscinas que
possuem a mesma largura e a mesma profundidade e
comprimentos diferentes. Na piscina que tem 8 m de
comprimento, a quantidade de água que cabe nela é de
45.000 litros. Quantos litros de água cabem na piscina que
tem 10 m de comprimento?
a)
b)
c)
d)
e)

40000l.
56250l.
45250l.
56000l.
50000l.

25. Murilo quer pintar sua casa. A área total das paredes a
serem pintadas é de 28.800 m². Sabendo que 1l de tinta é
suficiente para pintar 25 m² e que uma lata contendo 18l de
tinta custa R$ 32,00, quanto Murilo irá gastar para pintar sua
casa?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 20.480,00.
R$ 1.048,00.
R$ 2.048,00.
R$ 20.500,00.
R$ 2.000,00.

26. Na maior loja de motos da minha cidade, uma moto
esporte está sendo vendida por R$ 15.000,00 à vista. Mas se
você preferir, também pode comprar a prazo, por R$
16.540,00, sendo R$ 4.000,00 de entrada e o restante após 4
meses. Qual é a taxa de juros mensal cobrada? (Juros
simples)
a)
b)
c)
d)
e)

35%.
1,5%.
3%.
3,5%.
10%.

27. Ganhei um dinheiro com a venda de minha casa. Ao
aplicá-lo a juros simples por período de um ano e quatro
meses, ele produziu um montante equivalente a 7/5 de seu
valor. A taxa mensal dessa aplicação foi de
a)
b)
c)
d)
e)

1%.
1,5%.
2%.
2,5%.
3%.

28. Seu Antônio ganha R$ 12,00 por dia quando utiliza o
vale-refeição e R$ 15,00 quando não o utiliza. Sabendo que
em um mês (30 dias), ele recebeu R$ 393,00, podemos afirmar
que ele utilizou o vale-refeição por um período de dias igual
a
a)
b)
c)
d)
e)

19.
10.
25.
12.
21.

29. Ao analisar três quadrados, cujos lados são formados
por números inteiros consecutivos, percebi que a soma dos
perímetros dos três é 96 m. Então, o perímetro do quadrado
menor é igual a
a)
b)
c)

15 m.
28 m.
7 m.
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d)
e)

21 m.
35 m.

d)
e)

Vera Cruz.
Itarema.

30. Em uma reserva florestal, há um total de 1.200 aves.
Sabendo que o número de aves grandes é o triplo do número
de aves médias que são a quarta parte do número de aves
pequenas, pode-se afirmar, então, que o número de aves
grandes é

36. A Lei Municipal 1.517/2014, de 05 de fevereiro de 2014
dispõe sobre os símbolos oficiais de Acaraú. De acordo com
a Lei NÃO é correto afirmar que

a)
b)
c)
d)
e)

b)

300.
350.
450.
600.
700.

a)

c)

d)
31. De acordo com o Anuário do Ceará 2018-2019, analise
as afirmações a seguir acerca do Município de Acaraú,
assinalando (V) para as VERDADEIRAS e (F) para FALSAS:
(
) Acaraú é uma palavra originária do Tupi e significa “Rio das
garças”.
(
) Localiza-se na microrregião de Sobral.
(
) Possui clima tropical quente semiárido brando, com chuvas
de janeiro a abril.
(
) Tem seu relevo formado por planície litorânea e tabuleiros
pré-litorâneos.
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

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

Nossa Senhora de Fátima.
Nossa Senhora de Lourdes.
Nossa Senhora da Conceição.
Senhora Sant’Ana.
Nossa Senhora de Nazaré.

Leia as estrofes do Hino do Município de Acaraú e responda
as questões 33 e 34.
Do Ceará nas extremas do norte,
Junto ao mar, onde um dia nasceu,
Acaraú evolui, sempre forte,
Neste solo que Deus escolheu.
(Estribilho)
Acaraú, terra bendita,
Campo de afã, berço gentil!
Acaraú, em ti palpita
O coração do meu Brasil!
33. A letra do Hino é de autoria de
a)
b)
c)
d)
e)

Manoel Nicodemos Araújo.
Maria Cordeiro de Araújo.
Maria Florentino Oliveira.
João Alves da Silva.
Maria Lourdes Oliveira.

34. A música do Hino é de autoria de
a)
b)
c)
d)
e)

Maria Cordeiro de Araújo.
Manoel Nicodemos Araújo.
Manoel Nicolas de Araújo.
Maria Florentino Oliveira.
Augusto Alves dos Santos.

35. Assinale a alternativa que NÃO possui o nome de um
município limítrofe de Acaraú.
a)
b)
c)

37. Sobre o Município de Acaraú analise as afirmativas a
seguir.
I.

Conforme registro do IBGE a área da unidade territorial do
Município é de aproximadamente 845,468 km².
II. O Dia do Município é 31 de julho.
III. O Censo de 2010 registra uma população de mais de 65.000
habitantes no Município.
IV. Quem nasce em Acaraú é acarauense.
Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.

32. Acaraú tem como padroeira
a)
b)
c)
d)
e)

e)

o brasão do Município de Acaraú é composto por um escudo
escolonado.
não é obrigatório o uso do brasão nas escolas públicas
municipais.
a Bandeira pode ser usada em todas as manifestações do
sentimento acarauense, sendo conduzida em formaturas,
desfiles ou mesmo individualmente.
hasteia-se a bandeira do Município de Acaraú,
obrigatoriamenmte, nos dias de festa, ou de luto municipal,
em todas as repartições públicas e escolas municipais.
em nenhuma hipótese é permitida em solenidade de caráter
oficial a alteração nos símbolos do município de Acaraú ou
na sua apresentação.

a)
b)
c)
d)
e)

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

38. O aquecimento global é o processo de aumento da
temperatura média do Planeta, causado pelas emissões
massivas de gases que intensificam o efeito estufa,
caracterizando-se como um fenômeno climático de larga
extensão. Sobre o referido tema marque (V) para as
afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.
(
) Além do aumento da temperatura média do Planeta, o
IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas) alerta
para o aumento de tempestades, como furacões e ciclones, que,
por sua vez, terão mais força, além da previsão para a expansão
das áreas de secas ao redor do mundo.
(
) O Protocolo da Califórnia é um tratado complementar à
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima, definindo metas de redução da emissão de gases
causadores do efeito estufa para os países desenvolvidos. De
acordo com o Protocolo, as nações comprometem-se a reduzir a
emissão de gases causadores do efeito estufa em 5,2%,
comparando-se com os níveis de 1990.
(
) O dióxido de carbono, produzido pela decomposição da
matéria orgânica, encontrado, geralmente, em aterros sanitários
e lixões, também resultante da criação de gado e cultivo de arroz,
apresenta poder de aquecimento global 21 vezes maior que o gás
metano (CH4).
(
)O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é um dos
mecanismos de flexibilização criados para auxiliar o processo de
redução de emissões de gases do efeito estufa ou de captura de
carbono por parte dos países industrializados.
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

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

Amontada.
Morrinhos.
Marco.
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39. Uma das ações mais comentadas do atual Governo
nesse início de ano, foi a isenção de visto de turista de alguns
países para o Brasil. Marque a opção que indica o nome dos
países que ficaram insetos.
a)
b)
c)
d)
e)

EUA, Japão, Austrália e Canadá.
EUA, Japão e Canadá.
EUA, Japão, Israel e Canadá.
Israel, Japão, Austrália e Canadá
EUA, Canadá e Austrália.

40. Gestos e atitudes como um olhar, um sorriso, uma
postura corporal e um aperto de mão constituem formas
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)

c)

e)

41. Assinale a afirmativa CORRETA.
Órgão do Sistema Nacional de Trânsito que tem a
competência de expedir a permissão internacional para
conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas
mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do
Distrito Federal ou a entidade habilitada para esse fim pelo
poder público federal.

a)
b)

d)
e)

42. Considerando o Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
compete à Polícia Rodoviária Federal no âmbito das rodovias
e estradas federais,
a)

b)

c)
d)

e)

executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme
convênio firmado, como agente do órgão ou entidade
executivos de trânsito ou executivos rodoviários,
concomitantemente com os demais agentes credenciados.
supervisionar a implantação de projetos e programas
relacionados à engenharia, à educação, à administração,
policiamento e fiscalização do trânsito e outros, visando à
uniformidade de procedimento.
aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de
sinalização e os equipamentos de trânsito.
coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes
de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas
operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão
rodoviário federal.
solicitar aos órgãos e às entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários informações complementares
relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da
situação recorrida.

disputar corrida.
fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública,
salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e
em que o veículo esteja devidamente sinalizado em pista de
rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido.
estacionar o veículo nos acostamentos, salvo motivo de força
maior.
transitar com o veículo na faixa ou pista da direita,
regulamentada como de circulação exclusiva para
determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis
lindeiros ou conversões à direita.
usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou
veículos, água ou detritos.

45. Comete infração de natureza gravíssima com a
penalidade, multa multiplicada por (duas vezes), o condutor
que

c)

DENATRAN.
DETRAN.
CONTRAN.
CETRAN.
CONTRANDIFE.

de parada de veículos que transportam deficientes físicos.
exclusivo para pessoas portadoras de deficiências físicas.

44. Conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro –
CTB, comete infração de natureza média, o condutor que

d)

de interação virtual.
de não interação.
verbais de interação.
não verbais de interação.
não usuais de interação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

a)
b)
c)
d)
e)

d)
e)

conduzir o veículo com validade da Carteira Nacional de
Habilitação vencida há mais de trinta dias.
conduzir o veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou
permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo
que esteja conduzindo.
dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra
substância psicoativa que determine dependência
deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de
prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo.
transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas,
ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos,
canteiros centrais e divisores de pista de rolamento,
acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins
públicos.

46. Observe a placa.

A placa R-18 significa
a)
b)
c)
d)
e)

comprimento máximo permitido.
peso máximo permitido por eixo.
largura máxima permitida.
peso bruto total máximo permitido.
altura máxima permitida.

47. Observe as placas.

43. A sinalização horizontal tem poder de regulamentação
em casos específicos, conforme previsto no CTB em
legislação complementar, observe a figura a seguir.
Em ordem, as placas de advertência ilustradas são:
a)
b)
c)
Analise as alternativas de acordo com o símbolo indicativo
de (DEF) “Deﬁciente Físico”, inscrito no pavimento. É local

d)

a)
b)
c)

e)

de embarque e desembarque de deficientes físicos.
de trânsito de deficientes físicos.
de estacionamento de veículos que transportam ou que são
conduzidos por pessoas portadoras de deficiências físicas.

Área com circulação de tratores, pista irregular, cruzamento
de vias, passagem de nível com barreira.
Trânsito de tratores ou maquinária agrícola, estreitamento de
pista à direita, via lateral à direita, ponte móvel.
Máquinas de Obras, estreitamento de pista à direita, via
lateral à direita, cruzamento rodoferroviário.
Trânsito de máquinas de obras, estreitamento de pista à
esquerda, entroncamento à direita, passagem de nível sem
barreira.
Trânsito de tratores ou máquinas de obras, estreitamento de
pista à direita, via lateral à direita, passagem de nível com
barreira.
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48. Marque a opção que indica que tipo de placa tem por
finalidade informar aos usuários as condições, proibições,
obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens
são imperativas e seu desrespeito constitui infração. São
placas
a) de advertências.
b) complementares.
c) de indicação.
d) suplementares.
e) de regulamentação.
49. Assinale a opção que apresenta a afirmativa
INCORRETA.
Conduzir veículo sob neblina exige muito cuidado e
experiência. Nas estradas, os trechos e horários sujeitos à
neblina podem e devem ser evitados, com o correto
planejamento da viagem. Sob neblina devemos ter o cuidado
de
a) manter o farol baixo aceso, mesmo de dia.
b) não parar.
c) não usar luz alta, pois ela piora a visibilidade.
d) parar somente em pistas com acostamento ou em locais
seguros.
e) em paradas de emergência, sinalizar a pista e manter o
pisca-alerta ligado.
50. Leia com atenção as afirmativas a seguir e marque (V)
para as VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.
Sobre direção defensiva, é obrigação de todo condutor,
ajudar a reduzir os índices de acidentes de trânsito. A
aquaplanagem ocorre pela combinação dos seguintes
fatores:
(
) excesso de água na pista.
(
) velocidade incompatível.
(
) redobrar a atenção.
(
) trafegar com velocidade compatível com a situação.
(
) pneus com profundidade de sulco insuficiente.
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a) V – V – V – V – F.
b) V – V – F – V – F.
c) V – V – V – F – F.
d) V – V – F – F – V.
e) V – V – F – F – F.
51. Acerca dos procedimentos relacionados a crimes de
trânsito previstos no CTB, analise as afirmativas a seguir.
Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste
Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ela
deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a
entidades públicas, em com trabalho
a) em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede privada
que recebem vítimas de acidente de trânsito e
politraumatizados.
b) em clínicas especializadas na recuperação de acidentados
de trânsito.
c) em unidades hospitalares da rede pública que recebem
vítimas de acidente de trânsito.
d) relacionados ao resgate, atendimento e recuperação de
vítimas em geral.
e) aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de
bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no
atendimento a vítimas de trânsito.
52. Veículo misto destinado ao transporte de passageiro e
carga no mesmo compartimento, caracteriza o veículo
definido como
a) automóvel.
b) caminhão-trator.
c) camioneta
d) charrete.
e) carroça.

53. Assinale
INCORRETA.

a

opção

que

apresenta

a

afirmativa

Com base nos conhecimentos previstos no Código de
Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo destinado à
condução de escolares deve
a)
b)
c)
d)

e)

ser penalmente imputável.
ter idade superior a vinte e um anos.
ser habilitado na categoria D.
não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou
ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos
meses.
ser aprovado em curso especializado, nos termos da
regulamentação do CONTRAN.

54. Dirigir quando se sentir sem condições físicas ou
emocionais podendo causar acidentes de trânsito. São
condições adversas da(as)(do)

a)
b)
c)
d)
e)

vias.
motorista
trânsito.
luz.
tempo.

55. O condutor de veículo motorizado utilizado no
transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito
lugares, excluído o do motorista, deverá ser habilitado na
categoria
a)
b)
c)
d)
e)

A.
B.
C.
A e B.
D.

56. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao
condutor ao término de um ano, desde que o mesmo não
tenha cometido nenhuma infração de natureza
a)
b)
c)
d)
e)

média ou gravíssima.
leve ou gravíssima.
grave ou gravíssima.
grave ou média.
leve ou grave.

57. O ato de dirigir é complexo, pois requer do motorista
diversas habilidades como controle emocional, competência
intelectual e respeito às regras de trânsito.
A segurança na direção de um veículo depende do(a)
a)
b)
c)
d)
e)

marca do veículo.
categoria da CNH.
trânsito.
comportamento adequado do condutor.
licenciamento do veículo.

58. José, dono de um depósito de construção do Município
de Acaraú, usa um caminhão para, deliberadamente,
interromper a circulação da via sem ter qualquer autorização
para isso. Ele está comente infração
a)

b)

gravíssima / penalidade: multa (vinte vezes) / suspensão do
direito de dirigir por 12 (doze) meses / medida administrativa:
remoção do veículo.
grave / penalidade: multa (vinte vezes) / suspensão do direito
de dirigir por 12 (doze) meses / medida administrativa:
remoção do veículo.
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c)

d)

e)

gravíssima / penalidade: multa (quinze vezes) / suspensão
do direito de dirigir por 12 (doze) meses / medida
administrativa: remoção do veículo.
gravíssima / penalidade: multa (vinte vezes) / suspensão do
direito de dirigir por 12 (doze) meses / medida administrativa:
sem medida administrativa.
grave / penalidade: multa (vinte vezes) / medida
administrativa: remoção do veículo.

59. A autoridade de trânsito, dentro de sua circunscrição e
na esfera das competências estabelecidas no CTB, deverá
aplicar as infrações nele previstas e as penalidades a seguir.
Marque a opção INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Advertência por escrito.
Suspensão do direito de dirigir.
Apreensão do veículo.
Cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
Multa.

60. Assinale a afirmativa INCORRETA.
O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes
determinações:
a)

b)
c)

d)
e)

O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando
luz baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis providos
de iluminação pública e nas rodovias.
Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta,
exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo.
O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando
luz baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis providos
de iluminação pública.
O condutor manterá acesas, pelo menos, as luzes de posição
do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração.
Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a
luz de placa.
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