
concurso público

005. Prova objetiva

agente de fiscalização de transporte

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

07.04.2019	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorg
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 08.

Está bem difícil a vida de quem mora no Rio de Janeiro 
e precisa andar na rua. Termômetros digitais mostram uma 
temperatura que o corpo da gente não registra: a sensação 
térmica é muito mais alta. Dia desses, vinha caminhando, 
tentando respirar e, ao mesmo tempo, poupar um pouco as 
energias para chegar ao meu destino, quando encontrei uma 
moça, numa sombra de árvore, tentando estimular seu bul-
dogue francês, esparramado no chão, a se levantar e andar. 
Olhei o relógio, o qual marcava pouco mais de 11h. Ao lado 
do bichinho, já com meio palmo de língua para fora, havia 
uma cumbuca cheia de água, que a moça tentava oferecer ao 
animal e que, naquele momento, estava sendo inútil.

Parei um pouco, sugeri que ela jogasse a água sobre a 
cabeça do cão, pegasse-o no colo e corresse com ele para 
casa. O risco de intermação é grande, sobretudo para raças 
de focinho achatado.

Quando nos despedimos, chamei sua atenção para o pe-
rigo que o cão correra e fiz ela me prometer que nunca mais 
sairia com ele àquela hora no verão. “Eu sei, ele fica plantado 
em casa, sem sair, por causa deste calor. Não consigo acor-
dar cedo para sair com ele”, confessou-me ela.

(Amelia Gonzalez. “Nossos pets e o aquecimento global”.  
https://g1.globo.com, 25.01.2019. Adaptado)

01. Segundo depreende-se do texto, pode-se afirmar que

(A) seres humanos e outros animais estão sujeitos aos 
mesmos riscos quando expostos às altas temperaturas 
do verão.

(B) não é recomendável que, ao passearem com seus 
animais, os donos levem água, pois os bichinhos não 
vão bebê-la.

(C) o calor pode representar um risco maior para deter-
minadas raças de cachorro, com características físi-
cas típicas, do que para outras raças.

(D) cães possuem maior sensibilidade ao calor, já que a 
sensação térmica para eles é sempre maior do que 
para seres humanos.

(E) a dona do animal parou sob uma árvore para des-
cansar, assim como a autora do texto, que tentava 
poupar suas energias para chegar ao seu destino.

02. A fala da dona do animal no último parágrafo demonstra 
que ela

(A) entendia ser melhor não sair de casa com o animal 
no calor, mas saiu mesmo assim porque não queria 
deixar o cachorro sozinho em casa.

(B) saía de casa com seu animal, de uma forma ou ou-
tra, ainda que isso se desse em horários não ade-
quados para o cachorro.

(C) tinha consciência dos riscos a que estava exposta, 
mas preferia aquele horário por entender que era o 
melhor para o cachorro.

(D) preferia não levar o animal para passear em dias 
quentes, já que, para ela, era mais importante preser-
var a saúde do cachorro.

(E) não conseguia acordar mais cedo e, por essa razão, 
estava sempre atrasada para seus compromissos, o 
que fazia com que ela dedicasse pouco tempo ao 
cachorro.

03. O vocábulo inútil, em destaque no texto, possui como antô-
nimo apropriado para o contexto em que se encontra:

(A) superficial.

(B) substituível.

(C) dispensável.

(D) proveitoso.

(E) infeliz.

04. Uma palavra empregada em sentido figurado está 
destacada em:

(A) Termômetros digitais mostram uma temperatura 
que o corpo da gente não registra… (1o parágrafo)

(B) … vinha caminhando, tentando respirar e, ao mes-
mo tempo, poupar um pouco as energias para che-
gar ao meu destino… (1o parágrafo)

(C) Olhei o relógio, que marcava pouco mais de 11h.  
(1o parágrafo)

(D) Parei um pouco, sugeri que ela jogasse a água sobre 
a cabeça do cão, pegasse-o no colo e corresse com 
ele para casa. (2o parágrafo)

(E) “Eu sei, ele fica plantado em casa, sem sair, por 
causa deste calor. Não consigo acordar cedo...”.  
(3o parágrafo)
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Leia o texto para responder às questões de números 09 a 14.

Informação é um elemento essencial para nossa sobre-
vivência e tomada de decisões. É por isso que ninguém se 
joga, para ganhar tempo, de um edifício de dez andares em 
vez de descer as escadas; o mesmo acontece com tomadas 
de decisão. Se uma pessoa deseja viajar de avião para Nova 
York, ela se informa da hora da partida antes de ir ao aeropor-
to. Caso contrário, corre o risco de perder o voo.

O bom senso comum, que nessas áreas é aceito por 
todos, não existe, contudo, no tocante a outro problema de 
grande importância, que é o aquecimento do nosso planeta, 
que está em curso. A temperatura média já subiu mais de um 
grau Celsius desde 1 800 e provavelmente vai subir mais dois 
graus até o fim do século 21.

A probabilidade de que a principal causa desse aqueci-
mento seja a emissão dos gases resultantes da queima dos 
combustíveis fósseis, do desmatamento e de atividades agrí-
colas é muito grande, e essa avaliação decorre de inúmeros 
estudos científicos. As consequências do aquecimento da 
Terra são muito sérias e já se manifestam, por exemplo, nos 
desastres climáticos que estão se tornando cada vez mais 
frequentes.

Para enfrentar o problema, a cooperação internacional é 
essencial, porque as emissões que causam o aquecimento 
não respeitam fronteiras. A temperatura na China (o maior 
país emissor mundial) está subindo por causa de suas pró-
prias emissões, mas também das emissões dos Estados Uni-
dos (o segundo emissor mundial) e vice-versa, bem como 
das emissões de todos os outros países. O Brasil é respon-
sável por cerca de 3% das emissões mundiais.

Existem outras causas para o aquecimento (e até o res-
friamento) da Terra – além das emissões de carbono –, como 
já aconteceu no passado, como a variação da atividade so-
lar, a inclinação do eixo da Terra, erupções vulcânicas, etc. 
Mas elas foram todas analisadas pelos cientistas: a ação do 
homem soma-se a esses eventos naturais e está ocorren-
do numa velocidade sem precedentes na história geológica 
da Terra. Questionar a realidade do problema é uma posição 
obscurantista, como foi a da Igreja Católica no fim da Idade 
Média ao negar que a Terra gira em torno do Sol.

(José Goldemberg. “Aquecimento global e desinformação”.  
https://opiniao.estadao.com.br, 21.01.2019. Adaptado)

09. De acordo com o artigo de opinião, o aquecimento global 
deve-se a

(A) falta de bom senso comum, que tem levado pessoas a 
usarem meios altamente poluidores como os aviões.

(B) uma competição econômica cada vez mais acirrada 
entre China e Estados Unidos, que tem levado esses 
países a poluírem mais.

(C) desastres climáticos que têm alterado a constituição 
geológica de certas regiões, levando a um aumento 
da temperatura.

(D) fatores promovidos por ação humana, como o desma-
tamento, mas também a outros causadores geológicos.

(E) negação de muitas pessoas sobre a própria existên-
cia do aquecimento global, analogamente ao que fez 
a Igreja na Idade Média ao refutar o heliocentrismo.

05. Assinale a alternativa em que as regras de pontuação 
foram respeitadas.

(A) Em dias quentes, a sensação térmica é maior, os riscos 
crescem e os cuidados redobram.

(B) A jovem me confessou que, o cão, não tem saído de 
casa por causa das altas temperaturas.

(C) O buldogue francês apresenta, além de porte pequeno 
focinho achatado.

(D) Os moradores da cidade do Rio de Janeiro, enfren-
tam dificuldades quando precisam sair de casa.

(E) Segundo o entendimento de uma desconhecida, o 
animal não podia estar exposto, ao calor.

06. Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses 
substitui corretamente a expressão.

(A) mostram uma temperatura (mostram-a).

(B) poupar um pouco as energias (poupar-las).

(C) encontrei uma moça (encontrei-a).

(D) estimular seu buldogue francês (estimular-lo).

(E) jogasse a água (jogasse-la).

07. A partir de informações presentes no segundo e terceiro 
parágrafos do texto, o sentido original está preservado e 
os verbos estão corretamente empregados em:

(A) Escutei explicações da dona do cão e antes disso 
eu lhe expus os perigos aos quais o cão tinha sido 
exposto.

(B) A moça tomou algumas medidas que eu sugeri, e 
então eu esperei ela me garantir que jamais saísse 
com o cão naquele horário.

(C) Fiz recomendações, as quais a moça seguiu à risca 
e, antes de nos despedirmos, mostrei-lhe os riscos a 
que o cão teria se exposto.

(D) Se o cão não tivesse recebido água sobre a cabe-
ça, teria corrido riscos devido à exposição a que se 
submetera.

(E) O cão correu riscos a que sua dona o teria exposto 
se não tivesse jogado água sobre a sua cabeça e o 
pegado no colo.

08. Assinale a alternativa em que o vocábulo muito foi 
empregado corretamente.

(A) Os proprietários de animais não precisam ser muitos 
experientes, mas precisam ter bom senso.

(B) A intermação pode deixar um animal muito mal e até 
mesmo matá-lo devido à exposição excessiva ao calor.

(C) Os donos de cães precisam ficar muitos alertas quan-
to ao melhor horário para sair com seus animais.

(D) Muito são os que maltratam os próprios animais de 
estimação sem nem mesmo perceber esse fato.

(E) São muitas poucas as pessoas, hoje em dia, que não 
possuem um animal de estimação.
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13. Considere o trecho.

“Para enfrentar o problema, a cooperação internacio-
nal é essencial, porque as emissões que causam o aque-
cimento não respeitam fronteiras.” (4o parágrafo)

Assinale a alternativa que expressa ideia de valor equiva-
lente ao trecho em questão.

(A) Tendo em vista que as emissões causadoras do aque-
cimento não observam fronteiras, a cooperação inter-
nacional é fundamental para lidar com o problema.

(B) Não obstante as emissões responsáveis pelo aque-
cimento desconheçam fronteiras, a cooperação 
 internacional é crucial para encarar o problema.

(C) Conquanto as emissões que levam ao aquecimento 
não tenham fronteiras, a cooperação internacional é 
indispensável para resolver o problema.

(D) Apesar das emissões que geram o aquecimento 
não tenham fronteiras, a cooperação internacional 
é determinante para enfrentar o problema.

(E) Porquanto as emissões, que não conhecem frontei-
ras, sejam culpadas pelo aquecimento, a coopera-
ção internacional é de suma importância para tratar 
o problema.

14. Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal 
correta.

(A) Os índices de emissão de poluentes no ar está acima 
de 3% para países como os Estados Unidos e a China.

(B) Desde que o mundo existe, sabem-se que alguns 
fatores contribuem para o aquecimento do planeta.

(C) A queima de combustíveis fósseis é mais um fator 
que contribuem para o aquecimento global.

(D) É impensável determinadas atitudes que alguns 
poderiam tomar em nome do lucro, mas em detri-
mento da própria sobrevivência.

(E) Os desmatamentos, amplamente condenados por 
especialistas e até mesmo leigos, ainda hoje são 
praticados no país.

10. Segundo o que se afirma no texto, entre 1800 e o fim do 
século 21, espera-se que

(A) um resfriamento da Terra se verifique, causado pela 
emissão de carbono na atmosfera.

(B) o planeta passe por um aumento populacional que 
causará escassez de recursos.

(C) um aumento de mais de 3 graus aconteça na tempe-
ratura média do planeta.

(D) o clima mude de maneira desenfreada e imprevisível.

(E) cooperações internacionais se fortaleçam de modo a 
salvar o planeta.

11. Em uma hipotética carta de um leitor do Estadão ao jor-
nal, assinale a alternativa que apresenta um trecho dessa 
carta com emprego correto de pontuação.

(A) O senhor José Goldemberg afirma que desde 1800 
a temperatura já subiu mais de 1 grau. Gostaria de 
saber de onde ele tirou essa informação?

(B) Senhor editor por favor, envie meus cumprimentos 
ao professor José Goldemberg pelo artigo esclare-
cedor.

(C) O artigo “Aquecimento global e desinformação”, de 
José Goldemberg, expõe um problema importante 
para nossos dias.

(D) Parabenizo o jornal por apresentar matéria relevante 
e convidar alguém com notório conhecimento sobre 
o assunto o professor “José Goldemberg”.

(E) A matéria afirma que os Estados Unidos (segundo 
emissor mundial de gás carbônico) segundo levanta-
mento, ficam atrás apenas da China. O que é com-
preensível.

12. A expressão destacada em “… essa avaliação decorre 
de inúmeros estudos científicos…” pode ser corretamen-
te substituída, preservando-se o sentido do trecho, por

(A) incorre em.

(B) tem origem em.

(C) leva a.

(D) remete a.

(E) distingue-se de.
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MateMática

16. Maria comprou um pacote com 60 balas e distribuiu 3 
balas para cada um de seus colegas do escritório. Das 

balas restantes, Maria retirou  para comer mais tarde, e 

as 36 balas que ficaram no pacote, ela levará para seus 
filhos. O número de colegas do escritório é

(A) 4.

(B) 5.

(C) 6.

(D) 7.

(E) 8.

17. Para transportar determinado número de caixas, um 
carro precisa fazer 6 viagens, levando em cada viagem, 
sempre o mesmo número de caixas. Para transportar to-
das as caixas, em apenas 5 viagens, esse carro teria que 
levar 5 caixas a mais em cada uma das viagens. O núme-
ro total de caixas que serão transportadas é

(A) 150.

(B) 155.

(C) 160.

(D) 165.

(E) 170.

18. Beto e Joel trabalham no mesmo setor de uma empresa, 
e em determinado dia, organizaram, juntos, um total de 
144 pastas. Sabendo que o número de pastas organiza-

das por Beto foi  do número de pastas organizadas por 

Joel, então, o número de pastas que Joel organizou a 
mais do que Beto foi

(A) 12.

(B) 14.

(C) 16.

(D) 18.

(E) 20.

15. Leia a tira.

(Fernando Gonsales. www.observatoriodoclima.eco.br, 22.06.2015)

Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, 
 assinale a alternativa que preenche, correta e respectiva-
mente, as lacunas da frase a seguir.

      queda de um meteoro teria levado os dinos-
sauros       extinção, mas       outras 
 espécies que viveram no planeta depois dos dinossauros 
poderão ser extintas devido       poluição gerada 
pela queima do petróleo.

(A) À … à … as … à

(B) A … à … as … à

(C) A … a … às … à

(D) À … a … as … a

(E) À … a … às … a



7 TRRP1801/005-AgFiscalizaçãoTransporte-Manhã

19. Um motorista vai da cidade A para a cidade D passando 
pelas cidades B e C, cujas distâncias, em quilômetros, 
estão indicadas na figura.

Sabendo que a distância entre as cidades A e B é  da 

distância entre as cidades A e D, então, a distância, em 
quilômetros, entre as cidades A e C, é

(A) 70.

(B) 75.

(C) 80.

(D) 85.

(E) 90.

20. Em uma cidade, os ingressos de cinema custam  
R$ 18,00, e os pacotes de pipoca, que são todos de mes-
mo tamanho, custam R$ 4,00 cada um. Se 5 amigos fo-
ram a esse cinema e gastaram juntos, com ingressos e 
pacotes de pipoca, um total de R$ 118,00, então, o núme-
ro de pacotes de pipoca que eles compraram foi

(A) 4.

(B) 5.

(C) 6.

(D) 7.

(E) 8.

21. Uma empresa abasteceu alguns de seus veículos em um 
mesmo posto de combustíveis, registrando, para efeito de 
controle interno, o tipo de combustível utilizado, o número 
de litros comprados, e o valor do litro, conforme mostra a 
tabela.

Combustível No de litros Valor do litro
Gasolina 40 R$ 5,00
Etanol 60 R$ 3,00
Diesel 50 ?

Considerando-se o número total de litros comprados, o va-
lor médio do litro de combustível saiu por R$ 3,70. O valor 
do litro do diesel era

(A) R$ 3,45.

(B) R$ 3,50.

(C) R$ 3,55.

(D) R$ 3,60.

(E) R$ 3,65.

r a s c u n h o
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r a s c u n h o22. Um departamento de uma empresa utiliza uma lousa re-
tangular para colocar avisos para os funcionários. Essa 
lousa tem 85 cm de largura e 1,02 m2 de área. O compri-
mento dessa lousa, em metros, é de

(A) 1,00.

(B) 1,05.

(C) 1,10.

(D) 1,15.

(E) 1,20.

23. Em uma escola de idiomas, a sala de reuniões tem a for-
ma de um quadrado com 4 m de lado, e a sala de infor-
mática tem a forma de um retângulo, com 5 m de largura, 
conforme mostra a figura.

Sabendo que o perímetro da sala de informática tem 10 m 
a mais do que o perímetro da sala de reuniões, então, a 
medida do comprimento da sala de informática, indicado 
na figura pela letra x, é de

(A) 8,0 m.

(B) 7,5 m.

(C) 7,0 m.

(D) 6,5 m.

(E) 6,0 m.
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r a s c u n h o24. Uma caixa de papelão, reta e de base retangular, tem suas 
medidas internas, em centímetros, indicadas na figura.

Sabendo que o perímetro da base é 120 cm, o volume 
dessa caixa é de

(A) 40 000 cm3.

(B) 34 000 cm3.

(C) 28 000 cm3.

(D) 24 000 cm3.

(E) 20 000 cm3.

25. Uma papelaria colocou à venda determinado tipo de 
calculadora, a R$ 50,00 a unidade. O gráfico mostra o 
número dessas calculadoras vendidas nas 5 primeiras 
semanas do ano.

Sabendo que o valor arrecadado com a venda dessas 
calculadoras, nessas 5 semanas, foi R$ 1.800,00, então, 
o valor arrecadado com a venda dessas calculadoras na 
4a semana do ano, foi

(A) R$ 700,00.

(B) R$ 650,00.

(C) R$ 600,00.

(D) R$ 550,00.

(E) R$ 500,00.
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noções de inforMática

26. Considere a seguinte área de trabalho do Windows 7, em sua configuração padrão.

Um usuário clica no ícone do Internet Explorer. Em seguida, clica no ícone do Google Chrome com a tecla SHIFT pressio-
nada. Então, pressiona a tecla DELETE e confirma a ação.

Assinale a alternativa que apresenta a descrição correta do resultado dessas ações.

(A) O aplicativo Internet Explorer será enviado para a Lixeira.

(B) O aplicativo Google Chrome será enviado para a Lixeira.

(C) O atalho do aplicativo Internet Explorer será enviado para a Lixeira.

(D) O atalho do aplicativo Google Chrome será enviado para a Lixeira.

(E) Os atalhos dos aplicativos Internet Explorer e Google Chrome serão enviados para a Lixeira.

27. No MS-Word 2010, em sua configuração padrão, o recur-
so “Colar especial” permite, entre outras funcionalidades,

(A) automatizar a formatação de textos unicode.

(B) colar texto sem a formatação original.

(C) colar transformando figuras vetoriais em imagens 
bitmap.

(D) consultar e colar textos a partir do histórico da área 
de transferência.

(E) fazer download de imagens da internet a partir da 
URL e colar no documento.

28. No MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, a fór-
mula =SOMA($A$1:$B$1)

(A) apresenta referências relativas.

(B) apresenta referências absolutas.

(C) soma todos os valores das colunas A e B e da linha 1.

(D) converte o valor da soma em dólar.

(E) apresenta um erro de sintaxe.

29. No MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, 
o botão Organizar, no grupo Desenho, da guia Página 
Inicial, inclui os recursos:

(A) aplicar correção ortográfica e gramatical e remoção 
de páginas em branco.

(B) criar sumários e gerenciar citações e bibliografia.

(C) alinhar, sobrepor, inclinar e girar objetos.

(D) reorganizar, inclinar, alinhar e girar textos.

(E) reordenar, agrupar, alinhar e girar objetos.

30. Para busca de arquivos no formato PDF, exclusivamen-
te, que contenham a frase exata “infração de trânsito” no 
buscador Google, deve ser usada a expressão de busca:

(A) filetype:PDF “infração de trânsito”

(B) “infração de trânsito” PDF

(C) type:PDF infração de trânsito

(D) file:PDF infração de trânsito

(E) “infração de trânsito” PDF:file
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33. Assinale a alternativa que contenha, nos termos do Códi-
go de Trânsito Brasileiro, uma infração grave à legislação 
de trânsito.

(A) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atra-
vessando a via pública, ou os demais veículos.

(B) Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres 
ou veículos, água ou detritos.

(C) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de aci-
dente de trânsito quando solicitado pela autoridade e 
seus agentes.

(D) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de com-
bustível.

(E) Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima 
de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo 
fazê-lo.

34. É correto afirmar que o Código de Trânsito Brasileiro 
d etermina, entre outras, as seguintes penalidades:

(A) advertência por escrito, multa e recolhimento do Cer-
tificado de Licenciamento Anual.

(B) suspensão do direito de dirigir, multa e frequência 
obrigatória em curso de reciclagem.

(C) cassação da Carteira Nacional de Habilitação, sus-
pensão do direito de dirigir e remoção do veículo.

(D) cassação da Permissão para Dirigir, multa e recolhi-
mento do Certificado de Licenciamento Anual.

(E) apreensão do veículo, frequência obrigatória em cur-
so de reciclagem e retenção do veículo.

35. O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto 
organizado e coordenado dos modos de transporte, de 
serviços e de infraestruturas que garante os desloca-
mentos de pessoas e cargas no território do Município.  
É correto afirmar, nos termos da Lei no 12.587/2012  
(Lei da Mobilidade Urbana), que os serviços de transport e 
urbano são classificados quanto

(A) à característica do serviço: coletivo e individual.

(B) à natureza do serviço: de passageiros e de carga.

(C) à mobilidade do serviço: baixa, média e alta.

(D) às formas de controle do serviço: público e privado.

(E) ao objeto: coletivo e individual.

conhecimentos esPecíficos

31. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, é correto 
afirmar que dirigir veículo sem usar lentes corretoras de 
visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou 
as adaptações do veículo impostas por ocasião da con-
cessão ou da renovação da licença para conduzir, é con-
siderada infração

(A) grave, com penalidade de multa, sujeitando o infrator 
à medida administrativa de retenção do veículo até 
o saneamento da irregularidade ou apresentação de 
condutor habilitado.

(B) gravíssima, com penalidade de multa, sujeitando  
o infrator à medida administrativa de recolhimento 
da Carteira Nacional de Habilitação e retenção do 
veículo.

(C) média, com penalidade de multa e suspensão do 
d ireito de dirigir, sujeitando o infrator à medida admi-
nistrativa de retenção do veículo até o saneament o 
da irregularidade ou apresentação de condutor 
h abilitado.

(D) grave, com penalidade de multa, sujeitando o infrator 
à medida administrativa de recolhimento da Carteira 
Nacional de Habilitação e retenção do veículo.

(E) gravíssima, com penalidade de multa, sujeitando o 
infrator à medida administrativa de retenção do veí-
culo até o saneamento da irregularidade ou apresen-
tação de condutor habilitado.

32. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a 
alternativa que relaciona corretamente a categoria e o 
condutor.

(A) Categoria D – condutor de veículo motorizado utili-
zado no transporte de passageiros, cuja lotação 
e xceda a doze lugares, excluído o do motorista.

(B) Categoria E – condutor de combinação de veículos 
em que a unidade tratora se enquadre nas cate-
gorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, 
semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg 
(seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, 
ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares.

(C) Categoria B – condutor de veículo motorizado, não 
abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não 
exceda a mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação 
não exceda a oito lugares, excluído o do motorista.

(D) Categoria C – condutor de veículo motorizado utili-
zado em transporte de carga, cujo peso bruto total 
exceda a dois mil e quinhentos quilogramas.

(E) Categoria A – condutor de veículo motorizado de 
duas, três, quatro ou cinco rodas, com ou sem carro 
lateral.
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39. Nos termos do Decreto no 24.675/86, é correto afirmar 
que, entre outros, está isento do pagamento de tarifa:

(A) menores de sete anos.

(B) funcionários públicos.

(C) policiais militares uniformizados.

(D) professores da rede pública de ensino.

(E) policiais civis e militares.

40. A inobservância das disposições do Decreto no 24.675/86 
sujeitará o infrator, dentre outras, à seguinte penalidade:

(A) cassação do documento de habilitação.

(B) recolhimento do veículo.

(C) advertência por escrito.

(D) multa.

(E) suspensão do direito de dirigir.

41. Nos termos da Portaria Detran/SP 503/2009, o veículo 
destinado à condução coletiva de escolares, para fins de 
circulação nas vias abertas à circulação, deverá atender, 
entre outros, ao seguinte requisito:

(A) extintor de incêndio com carga de pó químico seco 
ou de gás carbônico de quatro quilos, fixado na parte 
traseira do compartimento destinado a passageiros.

(B) pintura de faixa horizontal na cor amarela, com trin-
ta centímetros de largura, à meia altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, 
com o dístico ESCOLAR.

(C) lanternas de luz vermelha, dispostas nas extremida-
des da parte superior dianteira, e de luz branca, fos-
ca ou amarela nas extremidades da parte superior 
traseira.

(D) registro como veículo de passageiros, classificado 
na categoria particular ou aluguel.

(E) limitadores de abertura dos vidros corrediços, de, no 
máximo, dez centímetros.

42. Nos termos da Portaria Detran/SP 503/2009, o condutor 
de veículo destinado ao transporte de escolares deverá 
cumprir, entre outros, o seguinte requisito:

(A) não ter cometido nenhuma infração grave ou gra-
víssima.

(B) habilitação na categoria “C” ou superior.

(C) apresentação de certidão negativa do registro de 
distribuição criminal, relativa apenas aos crimes de 
corrupção de menores.

(D) habilitação exclusivamente na categoria “E”.

(E) idade superior a dezenove anos.

36. Nos termos da Lei no 12.587/2012 (Lei da Mobilidade 
U rbana), é correto afirmar que é, entre outras, umas das 
atribuições dos Municípios:

(A) propor política tributária específica para a implanta-
ção da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

(B) organizar e disponibilizar informações sobre o Siste-
ma Nacional de Mobilidade Urbana.

(C) propor política de incentivos para a implantação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana.

(D) planejar, executar e avaliar a política de mobilidade 
urbana, bem como promover a regulamentação dos 
serviços de transporte urbano.

(E) fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico 
visando ao atendimento dos princípios e diretrizes da 
legislação.

37. Nos termos da Lei Federal no 12.468/2011, é atividade 
privativa dos profissionais taxistas a utilização de veícul o 
automotor, próprio ou de terceiros, para o transport e 
p úblico individual remunerado de passageiros, cuja 
c apacidade será de, no máximo,

(A) cinco passageiros.

(B) quinze passageiros.

(C) sete passageiros.

(D) vinte passageiros.

(E) dez passageiros.

38. Nos termos da Lei Federal no 12.468/2011, a atividade 
profissional de taxista somente será exercida por profis-
sional que atenda integralmente, entre outros, o seguinte 
requisito:

(A) habilitação para conduzir veículo automotor, exclusi-
vamente na D.

(B) inscrição como segurado do Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS, exceto se exercer a pro-
fissão na condição de taxista autônomo.

(C) certificação específica para exercer a profissão, 
emitida pelo CONTRAN, após a conclusão de curso 
r egular promovido por entidade cadastrada.

(D) habilitação para conduzir veículo automotor, exclusi-
vamente na E.

(E) curso de mecânica e elétrica básica de veículos, 
promovido por entidade reconhecida pelo respectivo 
órgão autorizatário.
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45. Nos termos do Decreto Municipal no 343/1990 (homo loga 
o regulamento dos serviços de automóveis de aluguel 
(táxis) no Município de Ribeirão Preto) é correto afirmar, 
no que concerne à afixação de dispositivo luminoso de 
identificação, que é

(A) facultada a afixação de dispositivo luminoso de 
identificação dos automóveis de aluguel (táxis), nas 
c ores branca e azul.

(B) obrigatória a afixação, de forma permanente, ao teto 
do veículo, do dispositivo luminoso de identificação 
dos automóveis de aluguel (táxis).

(C) facultada a afixação, de forma permanente, de dis-
positivo luminoso de identificação dos automóveis de 
aluguel (táxis), nas cores branca e verde.

(D) obrigatória a afixação, de forma não permanente, ao 
teto do veículo, do dispositivo luminoso de identifi-
cação dos automóveis de aluguel (táxis).

(E) facultada a afixação, de forma não permanente, de 
dispositivo luminoso de identificação dos automóveis 
de aluguel (táxis), nas cores branca e verde.

46. Nos termos do Decreto Municipal no 343/1990 (homo-
loga o regulamento dos serviços de automóveis de alu-
guel (táxis) no Município de Ribeirão Preto), é correto 
afirmar que

(A) o uso do dispositivo sonoro (buzina), instalado no 
v eículo táxi, quando nas imediações do ponto, deve 
ser limitado às reais necessidades.

(B) o rádio instalado no veículo, estando este em opera-
ção no respectivo ponto, deve funcionar apenas com 
a utilização de fones de ouvido.

(C) não constitui um dever ao taxista transmitir recados 
aos colegas de ponto.

(D) o taxista não poderá recursar corrida, estando no 
primeiro lugar da fila, sob alegação de que o pas-
sageiro desperte atitude suspeita ou apresente com-
portamento ou traje inadequado.

(E) é permitido ao colega de serviço do taxista puxar o 
veículo de outro na fila ou com ele fazer qualquer 
outra manobra.

47. Os serviços de transporte coletivo de passageiros, nos 
termos do Decreto Municipal no 319/2012 (Regulamenta 
o sistema de transporte coletivo de passageiros no muni-
cípio de Ribeirão Preto), classificam-se em:

(A) principais, secundários, terciários, experimentais e 
especiais.

(B) públicos, privados, coletivos, individuais e parcerias.

(C) individuais, coletivos, escolares, públicos e privados.

(D) regulares, seletivos, especiais, experimentais e 
e xtraordinários.

(E) comuns, extraordinários, públicos, especiais e sele-
tivos.

43. Nos termos da Lei Federal no 13.640/2018, que alterou 
a Lei no 12.587/2012, para regulamentar o transporte 
r emunerado privado individual de passageiros, é correto 
afirmar que se considera transporte remunerado privado 
individual de passageiros:

(A) serviço remunerado de transporte de passageiros, 
não aberto ao público, para a realização exclusiva de 
viagens compartilhadas solicitadas exclusivamente 
por usuários previamente cadastrados em aplicati-
vos ou outras plataformas de comunicação em rede.

(B) meio motorizado de transporte de passageiros utili-
zado para a realização de viagens individualizadas 
por intermédio de veículos particulares.

(C) serviço remunerado de transporte de passageiros, 
não aberto ao público, para a realização de viagens 
individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclu-
sivamente por usuários previamente cadastrados em 
aplicativos ou outras plataformas de comunicação 
em rede.

(D) meio motorizado de transporte de passageiros utili-
zado para a realização de viagens compartilhadas 
por intermédio de veículos particulares.

(E) serviço remunerado ou gratuito de transporte de pas-
sageiros, aberto ao público, para a realização de via-
gens individualizadas ou compartilhadas solicitadas 
exclusivamente por usuários previamente cadastra-
dos em aplicativos ou outras plataformas de comu-
nicação em rede.

44. Nos termos da Lei Federal no 13.640/2018, que alterou 
a Lei no 12.587/2012, é correto afirmar que o serviço de 
transporte remunerado privado individual de passageiros 
somente será autorizado ao motorista que cumprir, entre 
outras, a seguinte condição:

(A) possuir Carteira Nacional de Habilitação na catego-
ria C ou superior que contenha a informação de que 
exerce atividade remunerada.

(B) apresentar certidão negativa de débitos de tributos 
municipais.

(C) idade superior a vinte e cinco anos.

(D) apresentar certidão negativa de antecedentes cri-
minais.

(E) apresentação de certidão negativa do registro de dis-
tribuição criminal, relativa aos crimes de homicídio, 
roubo, estupro e corrupção de menores.
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48. Verificada a inobservância de qualquer das disposições 
do Decreto Municipal no 319/2012 (Regulamenta o sis-
tema de transporte coletivo de passageiros no município 
de Ribeirão Preto), é correto afirmar que os operadores 
infratores estarão sujeitos, conforme a natureza da falta, 
dentre outras, às seguintes penalidades:

(A) declaração de inidoneidade e advertência.

(B) multa e suspensão do direito de dirigir.

(C) recolhimento da CNH e multa.

(D) declaração de caducidade e suspensão do direito de 
dirigir.

(E) advertência e recolhimento da CNH.

49. Nos termos da Lei Complementar no 2.662/2014 – Regu-
lamenta o serviço de transporte escolar no Município  
de Ribeirão Preto, constitui, entre outros, um dever do 
condutor:

(A) manter o veículo sempre abastecido e preparado 
para o transporte.

(B) fumar na direção, somente quando o veículo estiver 
estacionado.

(C) não possuir dívidas que possam comprometer o seu 
orçamento.

(D) manter comportamento familiar inatacável.

(E) manter ética individual e profissional.

50. Nos termos da Lei Complementar no 2.662/2014 – Regu-
lamenta o serviço de transporte escolar no Município de 
Ribeirão Preto, é correto afirmar que o condutor ou trans-
portador escolar não autorizado e/ou clandestino estará 
sujeito à pena de multa equivalente a

(A) 150 (cento e cinquenta) UFESP (Unidade Fiscal do 
Estado de São Paulo) na primeira incidência, e ao 
dobro nas reincidências, sem prejuízo da apreensão 
e retenção do veículo utilizado.

(B) 130 (cento e trinta) UFESP (Unidade Fiscal do Esta-
do de São Paulo) na primeira incidência, e ao d obro 
nas reincidências, sem prejuízo da apreensão e 
r etenção do veículo utilizado.

(C) 120 (cento e vinte) UFESP (Unidade Fiscal do Esta-
do de São Paulo) na primeira incidência, e ao d obro 
nas reincidências, sem prejuízo da apreensão e 
r etenção do veículo utilizado.

(D) 130 (cento e trinta) UFESP (Unidade Fiscal do Esta-
do de São Paulo) na primeira incidência, e ao triplo 
nas reincidências, sem prejuízo da apreensão e 
r etenção do veículo utilizado.

(E) 120 (cento e vinte) UFESP (Unidade Fiscal do Esta-
do de São Paulo) na primeira incidência, e ao dobro 
nas reincidências, sendo autorizada apenas a reten-
ção do veículo utilizado.
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