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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ- SP 

AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

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

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

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

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

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

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ - SP – AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO. 
Marque aqui as suas respostas:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25        

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Legislação de Trânsito 

10 
05 
10 

Total de questões  25 
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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTO 

 
Leia o trecho abaixo e responda as questões 1 a 10. 
 
Afinar o olho  

Thayz Pretti  

1.    Logo na abertura do livro “Como contar um conto”, 
2.transcrição de uma oficina de roteiro do Gabriel García 
3.Márquez, há uma situação que eu já repeti inúmeras 
4.vezes ao conversar sobre escrita com amigos. García 
5.Márquez fala a respeito de uma fotografia que encontrou 
6.certa vez na revista Life e na qual se via uma cena do 
7.enterro de um imperador japonês. No primeiro plano, a 
8.nova imperatriz carregava um olhar triste e um guarda-
9.chuva. As outras pessoas presentes no enterro se 
10.espalhavam ao fundo da imagem. Por toda parte, 
11.chuva. 
12. Ao falar sobre a fotografia, Gabo (para quem não 
13.sabe, é o apelido carinhoso de García Márquez) 
14.afirmava ter certeza de que existia uma história ali. 
15.Disse que já tinha tirado a chuva e as pessoas ao 
16.fundo e ficado apenas com a imagem da imperatriz, 
17.sem sucesso. Depois, tirou também a imperatriz e ficou 
18.só com o guarda-chuva. E declarou, triunfante, que 
19.estava convencido de haver uma história naquele 
20.guarda-chuva. Ele só precisava encontrá-la. 
21. Me empolgo muito todas as vezes que conto essa 
22.história, mas não tenho certeza se as pessoas para 
23.quem eu conto entendem minha euforia. Na última 
24.ocasião, fiquei uns dois segundos pensando se 
25.explicava o fascínio que o fato de o Gabo ter 
26.encontrado uma história no guarda-chuva causava em 
27.mim. Mas decidi que o amigo para quem eu tinha 
28.contado saberia. Acho que ele entende perfeitamente 
29.bem esse fascínio, observador da vida que também é. 
30.Então, em vez de explicar, li rapidamente o trecho em 
31.que o García Márquez descrevia o processo de ir 
32.tirando uma coisa e mais outra e mais outra da 
33.fotografia até ficar: o essencial. A nudez da experiência 
34.observada. A experiência da nudez observada. Acho 
35.que meu amigo entendeu. 
36. Porque para mim, na realidade, o especial da cena 
37.não era o guarda-chuva em si. Poderia ser qualquer 
38.outra coisa, um par de óculos, bonecas russas, uma 
39.cebola. Meu fascínio com essa história gira sempre em  
40.torno de o Gabo ter encontrado história no objeto 
41.aparentemente mais insignificante da fotografia, onde 
42.eu, antes de ler esse livro, talvez sequer pensasse em 
43.procurar. O guarda-chuva da foto era abismo, 
44.aprofundava-se, todo grande por dentro. Não era 
45.apenas um acessório. 
46. (E eu, que tantas vezes me soube meio acessória e 
47.coadjuvante na vida, apenas adivinho como esse 
48.guarda-chuva deve ter se sentido ao ser trazido tão 
49.para o centro da cena assim). 
50. O fato é que García Márquez me aguçou o olhar. 
51.Aliás, é por causa dele que hoje eu acho que a gente 
52.consegue achar história em todas as coisas, basta 
53.olhar para elas pelo tempo suficiente. Pode ser um 
54.pedacinho de história só, daqueles que servem para 
55.ser costurados a outros pedacinhos de história e 
56.montar uma coisa toda confortável e colorida, como 
57.uma colcha de retalhos. Pode ser uma história 
58.daquelas de usar lupa para ver, de se aprofundar no 
59.detalhe do detalhe do detalhe. Mas acho que tudo tem 
60.um pedaço de história morando dentro de si. É só olhar 

61.com cuidado, cavoucar com cuidado. Todas as coisas 
62. – e até mesmo esta crônica, em sua insignificância – 
63. sempre tem um pouco mais de história dentro de si. 
 
Crônica publicada em O Diário do Norte do Paraná em 17 de março de 
2018.  
 

1) O plural do substantivo composto guarda-chuva 
(linha 8 e 9) é guarda-chuvas. A mesma regra se aplica 
à palavra: 
a) Couve-flor. 
b) Guarda-noturno.  
c) Guarda-sol. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
2)  Em “As outras pessoas” (linha 9), “A experiência 
da nudez” (linha 34) e a outros pedacinhos” (linha 55), 
os termos em destaque referem-se respectivamente a: 
a) Artigo / artigo / preposição.  
b) Preposição / artigo / artigo.  
c) Artigo / preposição / artigo.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Os termos “ali” (linha 14), “onde” (linha 41), 
“centro” (linha 49) e “dentro” (linha 60), fazem 
referência: 
a) A tempo. 
b) A lugares. 
c) A situações.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) A palavra “triunfante” (linha 18) é um adjetivo e 
pode ser substituída, sem mudança de sentido por: 
a) Vitorioso.  
b) Brilhante.  
c) Corajoso.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
5)  A conjunção “Mas”, que aparece nas linhas 22, 27 e 
59, tem função: 
a) De conjunção explicativa na primeira ocorrência e 
adversativas nas outras duas. 
b) De conjunção adversativas nas três ocorrências.    
c) Apenas de conjunção concessiva.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
6)  Os termos em destaque na oração “Na última 
ocasião, fiquei uns dois segundos pensando se 
explicava” (linhas 23 e 24) refere-se:  
a) A um adjunto adverbial temporal deslocado e poderia 
ser usado no final do período sem comprometer o sentido.  
b)  A uma locução adverbial e, portanto, precisa estar no 
início do período.  
c) À retomada de “todas as vezes que conto essa história” 
(linha 14) e seu deslocamento para o final do período 
comprometeria o sentido.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Na oração “A nudez da experiência observada” 
(linha 33), o termo “nudez” tem sentido conotativo e: 
a) Compara a essência da ação de observar apenas o 
guarda-chuva na foto a mesma essência de um corpo nu, 
sem acessórios ou qualquer outra coisa que o cubra, que 
cubra a sua essência, sua naturalidade.  
b) Mostra como o autor vê a cena do enterro, como se a 
imperatriz japonesa estivesse nua diante da dor de perder 
o esposo, completamente desprovida de esperança.  

https://www.facebook.com/odiario/?__xts__%5B0%5D=68.ARD5mw5UfDMZXtaL39ccJ0dIZe4sCRCK_jOWAYGYCQpV5Nnx8fja5X2sOUeMWoF91joElByMU4gNyw-GeX0d49HSVM-F8L_4HeAYZU_StyojSBlCpa8po6Uf2WFpR5VZx12xPwDhi3qiLwPMhCvUYNBhsXWIPVQO5g5Ij4gDCWwDXY-IdNM-n-2lmoBzf3wRv0LDbJzrJima9uXHeg&__xts__%5B1%5D=68.ARB-_DOXyGmtbv4iIug5iN-7XBYgCwJp38CKR_zYaefkfZEb8eFyetjGY7lgzPFbOLc5iWZo7kCfk5eLjmm4rkxWoajFFLzwxYzjhiBSyga-s3CV6wse2qfokmlS2vf0Cqmi_WBz1g4jUzYn7zrl_QqsBDobS0Tvxzn6cdMGpwUVAQ_o_XQe4P2LblHHg4W4UHrfr0RgUqP8bRhFAw&__tn__=K-R&eid=ARCJ9XfQNb15JNbMJ5GJj6Ffv8wPF_CjbsCQ39tV79-rp56AVtSXwugd2yMkNbGJizZ0udXvsdr07uKf&fref=mentions
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c) Dá ao texto maior fluidez, permitindo que o leitor 
compreenda de forma mais clara o sentimento da autora 
da crônica ao narrar o episódio da nudez da fotografia.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) A palavra “acessória” (linha 46) é classificada 
como: 
a) Uma explicação. 
b) Um substantivo.  
c) Um adjetivo. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) A palavra “insignificância” (linha 62) é: 
a) Uma paroxítona e sua divisão silábica é in-sig-ni-fi-cân-
cia.  
b) Uma proparoxítona e sua divisão silábica é in-sig-ni-fi-
cân-ci-a.  
c) Uma proparoxítona e sua divisão silábica é in-si-gni-fi-
cân-ci-a.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) O verbo afirmar, na linha 9, está conjugado em 
qual tempo verbal?  
a) Futuro do Pretérito do Indicativo. 
b) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo.  
c) Pretérito Mais que Perfeito do Indicativo.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
11) Sobre a história do município de Osvaldo Cruz – 
SP leia as afirmativas abaixo: 
I- Osvaldo Cruz foi fundada dentro de um contexto de 
exploração fundiária liderada por Max Wirth.  
II- As terras que hoje compõem o município 
pertenciam a duas glebas denominadas Fazenda 
Guataporanga (com 5.000 alqueires) e Fazenda Monte 
Alegre (com 13.940 alqueires) localizadas ao norte e 
ao sul do espigão das bacias hidrográficas dos rios do 
Peixe e Aguapeí, totalizando 18.940 alqueires (45.456 
hectares).  
III- Depois as terras foram divididas e deram origem 
aos municípios de Osvaldo Cruz, Salmourão e Inúbia 
Paulista.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12) Sobre a historia do município de Osvaldo Cruz- SP, 
leia o trecho abaixo e complete a lacuna: 
Elevado à categoria de município e distrito com a 
denominação de Osvaldo Cruz, pelo Decreto-lei n.º 
14.334, de 30-11-______, desmembrados dos 
municípios de Guararapes e Tupã.  
a) 1950 
b) 1944 
c) 1939 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
13)  O sistema plantation é o nome dado a um sistema 
econômico agrícola que vigorou durante o Brasil 
colonial. Foi utilizado também em outros países da 
América durante as colonizações espanhola e inglesa. 
Sobre as principais características do sistema 
plantation  assinale a alternativa CORRETA. 

a) A monocultura era a plantação de um único produto 
agrícola em grandes quantidades, sobretudo de produtos 
tropicais. 
b)  Os Latifúndios era o uso de grandes extensões de terra 
para a produção em grande escala, que ficava submetido 
a um explorador (o proprietário das terras). 
c) a produção dos produtos cultivados no sistema 
plantation eram voltados para enriquecer o mercado 
externo, ou seja, para a exportação. Nesse sentido, a 
economia interna ficava de fora e o que permanecia no 
país eram os produtos de baixa qualidade. Isso 
impossibilitou o crescimento e o desenvolvimento do 
mercado interno nessa época. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o 
município de Osvaldo Cruz - SP é constituído de : 
a) 2 distritos: Osvaldo Cruz e Lagoa Azul.  
b) 3 distritos: Osvaldo Cruz, Sagres e Salmourão. 
c) 4 distritos: Osvaldo Cruz, Lagoa Azul, Sagres e 
Salmourão.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) A respeito da história do brasil leia o trecho 
abaixo: 
A Revolta da Chibata foi uma agitação militar na 
Marinha do Brasil, ocorrida de 22 a 27 de novembro de 
1910. A luta contra os castigos físicos, baixos salários 
e as péssimas condições de trabalho são as principais 
causas da revolta. 
Onde ocorreu a revolta da Chibata ? 
a) Paraná. 
b) Rio de Janeiro. 
c) São Paulo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

    
16) Com base no Manual Brasileiro de Fiscalização de 
Trânsito. Volume I - Competência municipal, incluindo 
as concorrentes dos órgãos e entidades estaduais de 
trânsito e rodoviários. Alguns   procedimentos gerais  
devem  serem observados pelos agentes de trânsito, 
conceitos e definições e está estruturado em fichas 
individuais, classificadas por código de 
enquadramento das infrações e seus respectivos 
desdobramentos. A respeito da informação acima 
assinale a alternativa que corresponde a definição de 
Tipificação resumida: 
a)  descreve a conduta infracional de acordo com o Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB). 
b)  descreve a conduta infracional de acordo com Portaria 
do Denatran. 
c) descreve  o código da infração e seu desdobramento. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Conforme o Manual Brasileiro de Fiscalização de 
Trânsito. Volume I - Competência municipal, incluindo 
as concorrentes dos órgãos e entidades estaduais de 
trânsito e rodoviários. O papel do agente de trânsito é 
desenvolver atividades voltadas à melhoria da 
qualidade de vida da população, atuando como 
facilitador da mobilidade urbana ou rodoviária 
sustentáveis, norteando-se, dentre outros, pelos 
princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
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A respeito do agente de trânsito é INCORRETO 
afirmar: 
a) O agente de trânsito competente para lavrar o auto de 
infração de trânsito (AIT) poderá ser servidor civil, 
estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado 
pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via 
no âmbito de sua competência. 
b) O agente de trânsito, ao presenciar o cometimento da 
infração, lavrará o respectivo auto e aplicará as medidas 
administrativas cabíveis, sendo vedada a lavratura do AIT 
por solicitação de terceiros. 
c) O agente de trânsito deve priorizar suas ações no 
sentido de coibir a prática das infrações de trânsito, 
porém, uma vez constatada a infração, só existe o dever 
legal da autuação, devendo tratar a todos com urbanidade 
e respeito, sem, contudo, omitir-se das providências que a 
lei lhe determina.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) De acordo com a  Lei n.º 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, Código de Trânsito Brasileiro e 
alterações.   Art. 24. Compete aos órgãos e entidades 
executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de 
sua circunscrição:  Analise as afirmativas abaixo e 
marque verdadeiro (V) e falso (F)  sobre algumas 
competências do artigo citado acima: 
(   ) coletar dados estatísticos e elaborar estudos 
sobre os acidentes de trânsito e suas causas. 
(    ) estabelecer, em conjunto com os órgãos de 
polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o 
policiamento ostensivo de trânsito. 
(   ) coletar dados estatísticos e elaborar estudos 
sobre acidentes de trânsito e suas causas. 
(  ) implantar, manter e operar sistema de 
estacionamento rotativo pago nas vias. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V, F, V, F. 
b) V, V, V, F. 
c) V, V, F, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Analise os artigos a seguir disposto  na Lei n.º 
9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito 
Brasileiro e alterações.[1] Art. 31. 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. [2]Art. 32. O condutor  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. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente o primeiro artigo  está correto. 
b) Somente o segundo artigo está correto. 
c) O primeiro e segundo artigo está correto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) De acordo com a Lei n.º 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, Código de Trânsito Brasileiro e 
alterações. Art. 87. Os sinais de trânsito classificam-se 
em: Assinale a alternativa CORRETA: 

a) verticais; horizontais; dispositivos de sinalização 
auxiliar; luminosos; sonoros; gestos do agente de trânsito 
e do condutor. 
b) sinalização regulamentadora, placas indicativas de 
destinação, dispositivos de sinalização auxiliar; gestos do 
agente de trânsito e do condutor. 
c)  normas de circulação e outros sinais; verticais; 
horizontais; luminosos; sonoros; gestos do agente de 
trânsito e do condutor. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
21) Conforme a Lei Nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. 
Institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana e 
alterações, sobre as definições  , Art. 4º  Para os fins 
desta Lei, considera-se: Assinale a alternativa 
CORRETA acerca do artigo citado acima referente a 
mobilidade urbana:  
a) conjunto dos modos e serviços de transporte público e 
privado utilizados para o deslocamento de pessoas e 
cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana. 
b) condição em que se realizam os deslocamentos de 
pessoas e cargas no espaço urbano. 
c) facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a 
todos autonomia nos deslocamentos desejados, 
respeitando-se a legislação em vigor. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Mediante a  Lei Nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. 
Institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana e 
alterações, Art. 3

o
  O Sistema Nacional de Mobilidade 

Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos 
modos de transporte, de serviços e de infraestruturas 
que garante os deslocamentos de pessoas e cargas 
no território do Município. § 2

o
  Os serviços de 

transporte urbano são classificados: Assinale a 
alternativa CORRETA sobre o artigo e parágrafo citado 
acima: 
a) quanto ao objeto:  de passageiros;  de cargas. 
b) quanto à característica do serviço:   público;  privado.  
c) quanto à natureza do serviço: coletivo;  individual. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
23) Conforme a Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 
1997, Código de Trânsito Brasileiro e alterações, Art. 
7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os 
seguintes órgãos e entidades: EXCETO: 
a) o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 
coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e 
consultivo; os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN 
e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - 
CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e 
coordenadores. 
b) os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; os 
órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
c) a Polícia Rodoviária Federal; as Polícias Militares dos 
Estados e do Distrito Federal;as Juntas Administrativas de 
Recursos de Infrações - JARI. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Com base na   Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 
1997, Código de Trânsito Brasileiro e alterações, 
assinale a alternativa CORRETA referente a agente da 
autoridade de trânsito: 
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a) pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela 
autoridade de trânsito para o exercício das atividades de 
fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito 
ou patrulhamento. 
b) dirigente máximo de órgão ou entidade executivo 
integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por 
ele expressamente credenciada. 
c) pessoa civil com  função exercida e credenciada  pelas 
polícias militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos 
relacionados com a segurança pública e de garantir 
obediência às normas relativas à segurança de trânsito, 
assegurando a livre circulação e evitando acidentes 
d) Nenhum das alternativas. 
 
25) Diante do proposto na Lei Nº 12.587, de 3 de 
janeiro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana e  alterações, Art. 18.  São 
atribuições dos Municípios: Assinale a alternativa que 
corresponde ao artigo citado acima; 
a) prestar, diretamente ou por delegação ou gestão 
associada, os serviços de transporte público coletivo 
intermunicipais de caráter urbano, propor política tributária 
específica e de incentivos para a implantação da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana; garantir o apoio e 
promover a integração dos serviços nas áreas que 
ultrapassem os limites de um Município. 
b) contribuir para a capacitação continuada de pessoas e 
para o desenvolvimento das instituições vinculadas à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana; fomentar o 
desenvolvimento tecnológico e científico visando ao 
atendimento dos princípios e diretrizes desta lei; prestar, 
diretamente ou por delegação ou gestão associada, os 
serviços de transporte público interestadual de caráter 
urbano. 
c) planejar, executar e avaliar a política de mobilidade 
urbana, bem como promover a regulamentação dos 
serviços de transporte urbano;  prestar, direta, 
indiretamente ou por gestão associada, os serviços de 
transporte público coletivo urbano, que têm caráter 
essencial;  capacitar pessoas e desenvolver as instituições 
vinculadas à política de mobilidade urbana do Município. 
d)Nenhuma das alternativas.  

 
 

 


