
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YWFmNzoyYmNh:V2VkLCAxOCBEZWMgMjAxOSAwODoxNTo0NiAtMDMwMA==

 IBFC_05  

 

EMDEC – EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE 
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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019 

CONTROLADOR DE TRÂNSITO E TRANSPORTE JR. 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 

I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, 
Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) questões, Noções de Informática 05 (cinco) questões e 
Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo no próprio cartão de respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de 
nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações 
registradas no caderno não serão levadas em consideração. 

X.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
o cartão de respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 

 
 

 

 GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
 

NOME: ASSINATURA DO CANDIDATO: INSCRIÇÃO: 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Leia abaixo um trecho sobre a importância da 

respiração em processos de cura do livro O 
Sofrimento é opcional da escritora “Monja 
Cohen” para responder às questões 1 a 4. 

 
O pensamento correto nos leva  

à fala e à ação corretas. 
 Conscientes da respiração e a partir da 
compreensão correta, podemos entrar em contato com 
os aspectos de cura e renovação que existem em nós 
e à nossa volta. Respirar conscientemente é a chave 
principal. Quando damos atenção à respiração, 
tranquilizamos o processo mental de relembrar (ou 
remoer) o que já passou e ansiar pelo que poderá vir a 
ser. Consciente de cada inspiração, pausa, expiração, 
pausa, inspiração, mergulhamos na realidade do que é, 
no agora, no aqui.  
 
1) Sobre a interpretação do trecho, assinale a 

alternativa incorreta. 
a) O texto nos ensina que respirar é a única e real 

cura de qualquer doença física e mental. 
b) Trazer consciência ao ato de respirar pode 

tranquilizar nossos processos mentais.  
c) De acordo com o texto, trazer atenção às 

etapas de respiração – inspiração, pausa, 
expiração – nos conecta à realidade, ao 
presente. 

d) A consciência da realidade, alcançada por meio 
da respiração atenta, é uma atitude que 
promove a cura e renovação.  

 
2) De acordo com a Gramática Normativa da 

Língua Portuguesa, assinale a alternativa que 
faz uso correto do acento grave, indicador de 
crase. 
a) A autora afirma que é devido à consciência do 

ato de respirar que tranquilizamos à mente. 
b) Segundo Monja Cohen, é graças às ações de 

inspirar e expirar que conseguimos alcançar à 
tranquilidade tão desejada. 

c) O estado atento à respiração garante nossa 
presença no aqui e agora, o que é fundamental 
para à tranquilidade mental. 

d) A atenção à respiração permite a nossa 
presença no aqui e agora, conduzindo-nos à 
sensação de tranquilidade da mente. 

 
3) De acordo com a Gramática Normativa da 

Língua Portuguesa, assinale a alternativa que 
classifica, correta e respectivamente, os 
termos destacados na frase a seguir 
“tranquilizamos o processo mental de 
relembrar (ou remoer) o que já passou”. 
a) Artigo e Pronome Oblíquo. 
b) Pronome Oblíquo e Artigo. 
c) Artigo e Pronome Demonstrativo. 
d) Pronome Demonstrativo e Artigo. 

4) De acordo com a leitura do trecho “Respirar 
conscientemente é a chave principal.”, analise 
as afirmativas abaixo. 

 

I. O trecho possui dois verbos: um está na 

forma nominal do infinitivo e o outro está 
conjugado na terceira pessoa do singular do 
presente do indicativo. 

II. A palavra “conscientemente” qualifica o 

estado de quem respira, por isso é um 
adjetivo. 

III. Esse trecho é um período composto por 

duas orações coordenadas. 
 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
 Leia abaixo um trecho da canção “Ai que 

saudades da Amélia” (gravada em 1942) do 
cantor e compositor Ataulfo Alves e um trecho 
da canção “Não precisa ser Amélia” (gravada 
em 2018) da cantora e compositora brasileira 
Bia Ferreira – respectivamente trechos I e II – 
para responder às questões 5 a 9.   

 
Trecho I  
Ai, Meu Deus, que saudade da Amélia/ Aquilo sim é que 
era mulher/ Às vezes passava fome ao meu lado/ E 
achava bonito não ter o que comer/ Quando me via 
contrariado/ Dizia: "Meu filho, o que se há de fazer!"/ 
Amélia não tinha a menor vaidade/ Amélia é que era 
mulher de verdade. (Ataulfo Alves)  

(Fonte: Letras.mus)  

 
Trecho II 
Me deram um palco e eu vou cantar/ Canto pela tia que 
é silenciada/ Dizem que só a pia é seu lugar / Pela mina 
que é de quebrada/ Que é violentada e não pode 
estudar (...) Dona de casa limpa, lava e passa/ Mas fora 
do lar não pode trabalhar/ Não precisa ser Amélia pra 
ser de verdade/ Cê tem a liberdade pra ser quem você 
quiser/. (Bia Ferreira) 

(Fonte: Letras.mus) 

5) Leia com atenção o trecho da canção “Ai, que 
saudades de Amélia” (trecho I) e, de acordo 
com a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta. 
a) Quando o eu-lírico afirma que “às vezes” 

Amélia passava fome ao seu lado, ele deixa 
implícito que ela só via beleza na miséria 
compartilhada apenas porque essa privação 
não era constante, era eventual.  

b) Ao afirmar “Aquilo sim que era mulher”, o uso 
do pronome demonstrativo “aquilo” revela um 
problema de concordância nominal, já que é 
um pronome masculino que concorda com o 
termo “mulher”, que é um substantivo feminino. 

c) A falta de vaidade feminina é vista como 
qualidade positiva pelo eu-lírico. 

d) A oração “Quando me via contrariado” 
estabelece uma relação adversativa com a 
oração seguinte. 
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6) Sobre a interpretação da letra da canção de Bia 
Ferreira (trecho II), assinale a alternativa 
correta. 
a) No trecho “canto pela tia que é silenciada”, o 

eu-lírico quer falar e calar a voz de uma pessoa 
mais velha. 

b) O eu-lírico acredita que a dona de casa deve 
limpar, lavar e passar e que essa é a real 
liberdade feminina. 

c) A letra pode ser interpretada como uma forma 
de resistência feminina por meio da arte: da 
escrita, voz e do palco.  

d) No trecho “Não precisa ser Amélia para ser de 
verdade” a autora afirma a inexistência de uma 
mulher chamada Amélia.  

 
7) De acordo com a interpretação dos dois 

trechos e da Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Por estabelecer uma relação intertextual com o 

trecho I, é necessário que o leitor tenha 
conhecimento prévio da canção de Ataulfo Alves 
para que tenha condições de compreender, ainda 
que parcialmente, o trecho II. 

(  ) Nos dois trechos, predomina o coloquialismo, a 
utilização de expressões informais, já que 
ambos são canções populares. 

(  ) Os dois eu-líricos expressam a mesma visão 
sobre a mulher, enxergando-a como um ser 
incapaz de existir de forma emancipada do 
homem. 

(  ) O trecho II é considerado uma paráfrase do 
trecho I, já que inverte os valores propostos no 
texto original, buscando efeito cômico. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, F, F. 
b) V, F, V, F. 
c) F, V, V, F. 
d) V, F, F, V. 

 
8) De acordo com os trechos I e II e com a 

Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 
analise as afirmativas abaixo.  

I. Comparando os dois trechos, é correto dizer 

que no primeiro há a utilização do discurso 
direto e no segundo trecho há a utilização 
do discurso indireto. 

II. No trecho I, as expressões “Meu Deus” e 

“Meu filho” são vocativos que imitam um 
diálogo bíblico: “Deus”, como pai e o eu-
lírico como o “filho” de Deus. 

III. No trecho II, os versos “Mas fora do lar não 

pode trabalhar” e “Cê tem a liberdade pra 
ser quem você quiser” tornam o texto 
contraditório, pois, enquanto o primeiro 
afirma que a mulher não pode trabalhar fora 
de casa, o segundo diz que ela tem 
liberdade para ser quem ela quiser. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Apenas a afirmativa III está correta. 

9) Leia atentamente o trecho “Mas fora do lar não 
pode trabalhar” e assinale a alternativa que 
substitui o termo destacado, preservando o seu 
sentido original e a adequação da frase segundo 
a Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 
a) Por que. 
b) Todavia. 
c) Porque. 
d) Já que. 

 
 Leia com atenção o trecho textual abaixo para 

responder às questões 10 a 15.  
 
 Há algum tempo, o software para hospital tinha 
uma única função principal, a gestão do negócio. O que 
se via eram módulos de faturamento, contas a pagar e 
receber, cálculo de folha e tarefas administrativas sendo 
geridas através dele. O corpo clínico e os computadores, 
portanto, viviam em mundos diferentes dentro da mesma 
instituição. 
 Como muito da prática médica é sobre coletar e 
analisar informações, a Tecnologia da Informação passou 
a ter um papel crítico também na assistência à saúde. O 
surgimento de softwares especializados para o corpo 
clínico criou a necessidade de um novo olhar sobre os 
provedores de saúde no que diz respeito à tecnologia, 
agora onipresente na organização. 
 Os benefícios da informatização na assistência à 
saúde são inúmeros e o Prontuário Eletrônico do Paciente 
(PEP) é uma ferramenta tecnológica crucial para extrair 
plenamente esses benefícios. Além de centralizador da 
informação dos pacientes, ele se tornou um aliado do 
médico na prática diária. Hoje, esses sistemas geralmente 
são equipados com ferramentas de apoio a decisão 
clínica, que indicam possíveis interações 
medicamentosas e até auxiliam no diagnóstico através de 
referências de casos similares. Sem contar no acesso fácil 
a resultados de exames e imagens, evitando, inclusive, 
solicitações desnecessárias. 
 Assim, o que antes estava amontoado no Serviço 
de Arquivo Médico e Estatística (SAME) em pastas e 
papeis embolorados, agora é largamente disponível de 
forma informatizada. Essa aproximação do corpo clínico e 
da TI é irreversível e muito proveitosa para todo o sistema 
de saúde, o que, no final das contas, significa melhoria 
nos cuidados dos seres humanos.  

(Fonte: Saúde Business)  
 
10) De acordo com o texto, assinale a alternativa 

correta. 
a) O corpo clínico não era autorizado a usar os 

computadores, o que restringia o uso tecnológico 
no hospital, prejudicando, assim, o seu trabalho. 

b) Os provedores de saúde, no momento presente, 
respeitam a tecnologia, o que não acontecia há 
alguns anos devido à desinformação do corpo 
clínico sobre como operá-la. 

c) A informatização evita que pacientes façam 
solicitações de exames que não são necessárias, 
já que, ao analisar virtualmente seus dados, 
podem deduzir o diagnóstico mais rapidamente. 

d) O processo que levou os provedores de saúde a 
utilizarem a Tecnologia da Informação de 
maneira mais ampla, junto com o corpo clínico, 
tende a continuar, já que é sinônimo de melhoria 
no cuidado. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11) Um entregador ganha R$ 10 por entrega. Cada 

entrega demora cerca de 20 minutos em média 
para ser completada e ele receber o dinheiro 
correspondente. Ele já está trabalhando por 5 
horas e pretende fazer neste dia R$ 250. Assinale a 
alternativa que indica corretamente a expectativa 
de quanto tempo mais ele deve trabalhar. 
a) 3 horas e 20 minutos 
b) 4 horas 
c) 5 horas e 20 minutos 
d) 6 horas 

 
12) Considere uma pesquisa onde se classificam 

os indivíduos em cinco categorias (exclusivas, 
ou seja o indivíduo que participa de uma não 
participa de outra): A, B, C, D e E. O gráfico 
abaixo representa proporcionalmente o 
número de indivíduos que compõem cada 
categoria em termo da área ocupada. Assim, de 
acordo com a lógica, A = 16%. 

 Assinale a alternativa que indica corretamente 
a proporção de indivíduos que participam de C 
e D. 
a) C=8% e D=0,24% 
b) C=8% e D=2,4% 
c) C=0,8 e D=24% 
d) C=0,08 e D=24% 

 
13) Um determinado time de futebol disputou  

10 jogos em um campeonato. Foram 5 vitórias, 
3 empates e duas derrotas. Cada vitória vale  
3 pontos, o empate vale 1 ponto e a derrota não 
soma pontos. Assinale a alternativa correta 
que indica o aproveitamento (percentual de 
pontos conquistados em relação ao total 
disputado) do time neste campeonato. 
a) 36%  c)  60% 
b) 40%  d)  67% 

 
14) Em estudo de fevereiro de 2019 o Dieese publicou 

que o preço da cesta básica em São Paulo, o maior 
do Brasil, era R$ 468. A projeção da Inflação sobre 
Preços ao Consumidor (IPCA) em 2019 está cerca 
de 3,8% de acordo com a matéria do jornal o Estado 
de S. Paulo. (Dieese.org) 

 Admitindo que esse valor projetado incida 
sobre o preço da cesta integralmente, assinale 
a alternativa que aproxima o valor esperado da 
cesta básica em 2020 em São Paulo. 
a) R$ 180  c)  R$ 500 
b) R$ 486  d)  R$ 646 

 
15) Um restaurante opera com duas modalidades de 

preços. Cobra R$ 5,00 cada 100 gramas de comida, 
e oferece também a cobrança de valor fixo de R$ 
25,00 para “comer à vontade” (sem pesagem e 
quantidade livre de comida consumida). Assinale a 
partir de qual quantidade de comida é preferível a 
segunda opção. 
a)   125 gramas  c)    500 gramas 
b)   250 gramas  d)  1000 gramas 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) O navegador Google Chrome (no idioma 

português), possui um modo de navegação 
conhecido como anônimo. Sobre o modo de 
navegação anônimo, assinale a alternativa 
correta que apresenta uma de suas 
características.  
a) Tempo máximo de exibição para cada página 

visitada 
b) Não salva histórico de navegação das páginas 

visitadas 
c) Salva registro de histórico de navegação na 

nuvem 
d) Exige digitação de senha para cada página 

visitada 
 
17) Paulo precisa finalizar sua pesquisa e está 

utilizando o navegador Google Chrome em um 
sistema operacional Windows, ambos no 
idioma português. Assinale a alternativa 
correta para a combinação de tecla de atalho 
que permite abrir a barra localizar para 
pesquisar na página atual. 
a) Ctrl + F 
b) Ctrl + J 
c) Ctrl + H 
d) Ctrl + Shift + M 

 
18) Carmem estava redigindo um anúncio de 

venda no MS Word 2016 (versão em 
português), configuração padrão, e precisa 
inserir a foto de seu carro. Quanto ao menu 
esperado para inserir a foto no anúncio, 
assinale a alternativa correta. 
a) Revisão 
b) Arquivo 
c) Exibir 
d) Inserir 

 
19) Sobre Correio Eletrônico, analise as afirmativas 

abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) Microsoft Outlook é um software de correio 

eletrônico. 
(  ) É um modo assíncrono de comunicação. 
(  ) Remetente e destinatário precisam estar 

presentes ao mesmo tempo no momento do 
envio da mensagem. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F 
b) F, F, V 
c) V, V, F 
d) V, F, V 

 
20) Alberto está criando seu controle de gastos 

pessoais em uma planilha eletrônica e deseja 
saber o total das despesas. Assinale a 
alternativa correta que indica qual função do 
MS Excel 2016 (versão em português, 
configuração padrão), retorna o total de gastos 
pessoais de Alberto. 
a) TOTAL 
b) MÁXIMO 
c) MÉDIA 
d) SOMA 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YWFmNzoyYmNh:V2VkLCAxOCBEZWMgMjAxOSAwODoxNTo0NiAtMDMwMA==

 
 

4 IBFC_05  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) A definição abaixo é apresentada na Política 

Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável do 
Ministério das Cidades (2004). 

 
 “A mobilidade urbana sustentável pode ser 
definida como o resultado de um conjunto de políticas 
de transporte e circulação que visa proporcionar o 
acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através 
da priorização dos modos _____ de transporte, de 
forma efetiva, que não gere segregações espaciais, 
socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável, ou 
seja: baseado nas pessoas e não nos veículos”. 
 
 Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 
a) Não-motorizados e coletivos 
b) Motorizados e individuais  
c) Não-motorizados e individuais 
d) Motorizados e privados 

 
22) Segundo a cartilha de Direção Defensiva do 

Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), 
alguns fatores diminuem a concentração do 
motorista e retardam seus reflexos. Analise os 
fatores descritos para identificar aqueles que, de 
acordo com os conceitos de Direção Defensiva do 
DENATRAN, afetam a concentração do motorista 
e, assinale a alternativa incorreta. 

 
a) Consumir bebida alcóolica  
b) Ter participado, recentemente, de discussões 

fortes com familiares, no trabalho ou por 
qualquer outro motivo 

c) Ter dormido, recentemente, por mais de 8 (oito) 
horas seguidas 

d) Usar medicamento que modifica o comportamento, 
de acordo com seu médico 

 
23) A Lei municipal nº 13.775/ 2010, dispõe sobre 

as normas para execução dos serviços de 
transporte individual de passageiros em 
veículos automotores de aluguel - táxi e dá 
outras providências. Em seu Art. 5º, a Lei trata 
dos pontos de estacionamento que devem ter 
suas instalações padronizadas na cidade de 
Campinas. Há elementos obrigatórios nos 
pontos de estacionamento, segundo esta Lei. 
A esse respeito, assinale a alternativa correta.  

 
a) Placas sinalizadoras, telefone (quando ponto 

fixo), abrigo de espera para os usuários e 
sanitários (masculino e feminino) 

b) Placas sinalizadoras, telefone (quando ponto 
fixo), demarcação do solo e iluminação 
especial para segurança dos usuários 

c) Demarcação de solo, abrigo de espera para os 
usuários com iluminação especial e sanitários 
(masculino e feminino) 

d) Placas sinalizadoras, telefone (quando ponto 
fixo), abrigo de espera para os usuários e 
demarcação de solo 

24) A Resolução nº 371/ 2010, aprova o Manual 
Brasileiro de Fiscalização de Trânsito - Volume 
I. De acordo com as informações presentes 
nesse manual, relacionadas à Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) - categorias A, 
B, C, D e E, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).  

 
(  ) A especificação da categoria A consiste em 

todos os veículos automotores e elétricos, de 
duas ou três rodas, com ou sem carro lateral. 

(  ) A especificação da categoria B consiste em 
todos os veículos automotores e elétricos 
utilizados em transporte de carga, cujo Peso 
Bruto Total (PBT) exceda a 5.000 kg. 

(  ) A especificação da categoria C consiste em 
todos os veículos automotores e elétricos 
utilizados em transporte de carga, cujo Peso 
Bruto Total (PBT) exceda a 3.500 kg. 

(  ) A especificação da categoria D consiste em 
veículos automotores e elétricos utilizados no 
transporte de passageiros, cuja lotação exceda 
a dez lugares, excluído o do condutor. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V, F 
b) V, F, V, F 
c) V, F, V, V 
d) V, V, F, V 

 
25) Segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização de 

Trânsito – Volume I do Departamento Nacional de 
Trânsito (DENATRAN), constitui infração a 
inobservância a qualquer preceito da legislação 
de trânsito, às normas emanadas do Código de 
Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a 
regulamentação estabelecida pelo órgão ou 
entidade de trânsito competente. Com base na 
definição apresentada, analise a seguinte 
situação: “o simples abandono de veículo em via 
pública, estacionado em local não proibido pela 
sinalização” e às informações relacionadas a 
infrações apresentadas no Manual Brasileiro de 
Fiscalização de Trânsito para assinalar a 
alternativa correta. 

 
a) A situação descrita não caracteriza infração de 

trânsito, assim, não há previsão para remoção 
por parte do órgão ou entidade executivo de 
trânsito com circunscrição sobre a via    

b) A situação descrita se caracteriza como 
infração de natureza leve (3 pontos) aplicada 
ao responsável pelo veículo 

c) A situação descrita se caracteriza como 
infração de natureza média (4 pontos) aplicada 
ao responsável pelo veículo 

d) A situação descrita se caracteriza como 
infração de natureza grave (5 pontos) aplicada 
ao responsável pelo veículo 
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26) Na ocorrência de um acidente na via pública 
você telefona para o resgate. O atendente fará 
uma série de perguntas que permitem orientar 
a equipe que vai ser encaminhada para o local. 
Com base nas perguntas feitas pelo atendente, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
a) Tipo do acidente (carro, motocicleta, colisão, 

atropelamento, etc.) e gravidade aparente do 
acidente 

 
b) Nome da rua e número próximo 
 
c) Número aproximado de vítimas envolvidas e se 

há pessoas presas nas ferragens 
 
d) Local onde foi colocado o sinalizador de 

acidente 
 
27) O decreto nº 20.241 de 19 de março de 2019 da 

Prefeitura Municipal de Campinas, regulamenta a 
lei nº 4.959/ 1979, que disciplina a execução dos 
serviços de transporte coletivo de escolares, 
industriários, comerciários e de profissionais de 
outras categorias. De acordo com as 
informações presentes nesse Decreto, analise as 
afirmativas abaixo. 
 

I. O pagamento dos serviços de transporte 

fretado não pode, em hipótese alguma, ser 
realizado diretamente no momento de sua 
utilização, sob pena de configurar cobrança 
de tarifa e prestação de serviço clandestino 
de transporte regular. 

 

II. O registro no Cadastro Municipal de 

Transporte Coletivo por Fretamento 
(COTAC) deverá ser renovado anualmente.  

 

III. Findo o prazo de validade do registro e passados 

90 (noventa) dias, sem que o transportador se 
manifeste quanto ao seu cancelamento, o 
cadastro será automaticamente renovado para o 
período de um ano, devendo, se de interesse do 
transportador, solicitar o cancelamento. 

 

IV. A EMDEC poderá determinar restrições, 

quanto a itinerário e localização de pontos 
de parada dos veículos de transporte 
fretado dentro do Município, quando for 
conveniente ao interesse público. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

c) Apenas a afirmativa IV está correta 

d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 

28) O texto abaixo consta no Art. 6º da Resolução 
Municipal nº 080/2017 da cidade de Campinas. 

 
 
 “Os veículos de transporte de cargas com 

comprimento _____, devem estacionar, unicamente, 

nas vagas específicas para operações de carga e 

descarga, nas vias e nos horários constantes do Anexo 

I da resolução nº 080/2017, ou na vaga previamente 

indicada para reserva, quando do requerimento da 

Autorização de Estacionamento.” 

 
 
 Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna.  
a) Superior a 12,0 m (metro) 
b) Superior a 6,30 m (metro) 
c) Inferior a 6,30 m (metro) 
d) Inferior a 3,0 m (metro) 

 
29) No programa Google Earth existem diversos 

recursos que permitem ao usuário explorar 
imagens de satélite de todo o mundo, 
encontrar lugares, medir distâncias e áreas, 
entre outras tarefas. No Google Earth é 
possível, por exemplo, utilizar um marcador 
para indicar locais de interesse do usuário e 
salvá-los. Quanto ao procedimento de criação 
de um marcador no Google Earth, assinale a 
alternativa correta. 

 
a) Navegue até o local que você deseja salvar, 

acima do mapa clique na opção “Adicionar 
marcador” e na nova janela insira um nome 
para o marcador, é possível escolher um ícone 
de marcador diferente. Para salvar a 
visualização atual, clique em “Visualizar”, 
“Instantâneo da visualização atual” e “OK” 

b) Acima do mapa clique na opção “Adicionar 
marcador”, clique com o botão direito do mouse 
sobre o local que você deseja salvar e escolha 
a opção “Salvar marcador permanente”. O 
marcador será adicionado com um nome em 
formato de número 

c) Abaixo do mapa clique na opção “Salvar 
marcador”, clique com o botão direito do mouse 
sobre o local que você deseja salvar e escolha 
a opção “Salvar marcador temporário”. 
Posteriormente é possível editar o nome do 
marcador 

d) Navegue até o local que você deseja salvar, 
acima do mapa clique na opção “Salvar 
marcador”, na nova janela insira um número 
para o marcador e clique na opção “OK”. Os 
símbolos são escolhidos aleatoriamente pelo 
programa, não sendo possível a escolha pelo 
usuário 
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30) A Resolução nº 624/2016, regulamenta a 
fiscalização de sons produzidos por 
equipamentos utilizados em veículos, a que se 
refere o Art. 228 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). Nesse contexto, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 

 

I. De acordo com o Art. 1° da Resolução, fica 

proibida a utilização, em veículos de 
qualquer espécie, de equipamento que 
produza som audível pelo lado externo, 
independentemente do volume ou 
frequência, que perturbe o sossego público, 
nas vias terrestres abertas à circulação. 

II. Não são considerados na proibição descrita 

no Art. 1º da Resolução, os ruídos 
produzidos por: buzinas, alarmes, 
sinalizadores de marcha-à-ré, sirenes, pelo 
motor e demais componentes obrigatórios 
do próprio veículo. 

III. O agente de trânsito deverá registrar, no 

campo de observações do auto de infração, 
a forma de constatação do fato gerador da 
infração. 

 

a) Apenas a afirmativa I está correta 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

c) Apenas a afirmativa III está correta 

d) As afirmativas I, II e III estão corretas 

 
31) Os acidentes não acontecem por acaso. Os 

riscos e os perigos a que estamos sujeitos no 
trânsito estão relacionados, geralmente, a 
manutenção do veículo. Entre as diversas 
situações, assinale a alternativa correta que 
reduz a probabilidade de acidentes. 
a) Pneus murchos   
b) Pneus com sulcos de, no mínimo, 1,6 

milímetros de profundidade   
c) Deformações na carcaça dos pneus   
d) Pneus de modelo ou dimensões diferentes das 

recomendadas pelo fabricante  
 
32) O Código de Trânsito Brasileiro, Lei n° 

9503/1997, na Seção II do Capítulo II apresenta 
a composição e a competência do Sistema 
Nacional de Trânsito. Complete a lacuna do 
texto do Art. 16 a seguir. 

 
 “Junto a cada órgão ou entidade executivos de 
trânsito ou rodoviário funcionarão _____, órgãos 
colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos 
interpostos contra penalidades por eles impostas. 
 
 Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 
a) Conselhos Estaduais de Trânsito (CETRAN) 
b) Entidades executivos rodoviários da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
c) Entidades executivos de trânsito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
d) Juntas Administrativas de Recursos de 

Infrações (JARI) 

33) A organização dos serviços de transporte 
público coletivo de passageiros no município 
de Campinas é regida pela Lei n° 11263/2002. 
Em relação à categorização das modalidades 
de serviço do sistema de transporte coletivo de 
Campinas, estabelecido por esta Lei, assinale 
a alternativa correta. 
 
a) O sistema de transporte coletivo no município de 

Campinas é constituído das seguintes 
modalidades de serviço: convencional, seletivo, 
alternativo, fretado e especiais 

 
b) O sistema de transporte coletivo no município de 

Campinas é constituído das seguintes 
modalidades de serviço: convencional, executivo, 
particular, fretado e especiais 

 
c) O sistema de transporte coletivo no município de 

Campinas é constituído das seguintes 
modalidades de serviço: articulado, convencional, 
particular, fretado e especiais 

 
d) O sistema de transporte coletivo no município de 

Campinas é constituído das seguintes 
modalidades de serviço: convencional, executivo, 
alternativo, fretado e especiais 

 
34) O transporte coletivo de escolares é regido pelas 

normas estabelecidas na Portaria do Departamento 
Estadual de Trânsito (DETRAN) n° 503/2009. 
Segundo Portaria, o condutor de veículo destinado 
ao transporte de escolares deve cumprir alguns 
requisitos. Sobre estes requisitos, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 

 
(  ) Idade superior a 20 (vinte) anos e habilitação 

na categoria “D”. 
 
(  ) Aprovação em curso especializado, nos termos 

da normatização determinada pelo Conselho 
Nacional de Trânsito (CONTRAN). 

 
(  ) Não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima, ou ser reincidente em infrações 
médias durante os doze últimos meses. 

 
(  ) Apresentação de certidão negativa do registro 

de distribuição criminal, relativa aos crimes de 
homicídio, roubo, estupro e corrupção de 
menores, renovável a cada dez anos. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, F 
b) F, F, V, V 
c) F, V, F, V 
d) F, V, V, F 
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35) O Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro, 
Lei n° 9503/1997, discute o processo 
administrativo relacionado a infrações e 
penalidades ocorridas no trânsito. Nesta lei, 
quando ocorre uma infração prevista na 
Legislação de Trânsito, no auto de infração 
devem-se constar informações imprescindíveis. 
Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 

 

I. No auto de infração devem constar a 

tipificação, o local, a data e hora do 
cometimento da infração.  

 

II. No auto de infração devem constar os 

caracteres de identificação do veículo, sua 
marca e espécie, e outros elementos 
necessários à sua identificação. 

 

III. No auto de infração deve constar, 

obrigatoriamente, o prontuário e a 
assinatura do condutor, valendo esta como 
notificação do cometimento da infração. 

 

IV. No auto de infração deve constar a 

identificação do órgão ou entidade e da 
autoridade ou agente autuador ou 
equipamento que comprove a infração. 

 

a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 

c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 

d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 

 
36) Em um acidente de trânsito algumas ações 

devem ser realizadas, independentemente do 
tipo de acidente que tenha ocorrido, seja ele 
um veículo que esteja incendiando ou com 
pessoas presas em ferragens. O Departamento 
Nacional de Trânsito (DENATRAN) estabelece 
uma sequência de ações a serem feitas: a 
sequência correta é manter a calma, _____, 
_____, _____, verificar a situação, _____ e 
realizar algumas ações com as vítimas. 

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
 
a) Garantir a segurança / pedir socorro / controlar 

a situação / verificar a situação das vítimas 
 
b) Pedir socorro / garantir a segurança / controlar 

a situação / verificar a situação das vítimas 
 
c) Controlar a situação / pedir socorro / verificar a 

situação das vítimas / garantir a segurança 
 
d) Garantir a segurança / controlar a situação / 

pedir socorro / verificar a situação das vítimas 

37) Visando à melhora do processo de ensino-
aprendizagem nos cursos de habilitação de 
condutores, o Ministério das Cidades, por meio 
do Departamento Nacional de Trânsito 
(DENATRAN), elaborou uma cartilha sobre 
Direção Defensiva. Em relação à Direção 
Defensiva, segundo a cartilha do DENATRAN, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
a) Direção Defensiva é a forma de dirigir, que 

permite a você reconhecer antecipadamente as 
situações de perigo e prever o que pode 
acontecer com você, com seus acompanhantes, 
com o seu veículo e com os outros usuários da 
via 

 
b) Os riscos e perigos a que todos estão sujeitos 

no trânsito estão relacionados somente aos 
veículos, condutores e às vias de trânsito 

 
c) Os veículos dispõe de equipamentos e 

sistemas importantes para evitar situações de 
perigo que possam levar a acidentes, como 
freios, suspensão, sistema de direção, 
iluminação, pneus e outros 

 
d) A sinalização é projetada com base na 

engenharia e no comportamento humano, 
independentemente das habilidades individuais 
do condutor e do estado particular de 
conservação do veículo. Por essa razão, ela 
deve ser sempre respeitada 

 
38) A Resolução do Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN) n° 356/2010 fixa requisitos mínimos de 
segurança para o transporte de cargas 
remuneradas em motocicleta e motoneta, para 
preservar a segurança do trânsito, dos condutores 
e dos passageiros destes veículos. Com base 
nestes requisitos, assinale a alternativa incorreta. 

 
a) As motocicletas e motonetas destinadas ao 

transporte remunerado de mercadorias - 
motofrete - somente poderão Circular nas vias 
com autorização emitida pelo órgão executivo 
de trânsito do Estado e do Distrito Federal 

 
b) O transporte de carga em sidecar ou 

semirreboques deverá obedecer aos limites 
estabelecidos pelos fabricantes ou 
importadores dos veículos homologados pelo 
Departamento Nacional de Trânsito 
(DENATRAN), não podendo a altura da carga 
exceder o limite superior do assento da 
motocicleta e mais de 40 cm (centímetros) 

 
c) Os dispositivos de transporte de cargas em 

motocicleta e motoneta poderão ser somente 
do tipo fechado (baú) ou aberto (grelha) 

 
d) É vedado o uso simultâneo de sidecar e 

semirreboque 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YWFmNzoyYmNh:V2VkLCAxOCBEZWMgMjAxOSAwODoxNTo0NiAtMDMwMA==

 
 

8 IBFC_05  

39) A Resolução n° 160/2004 do Conselho Nacional 
de Trânsito aprovou o Anexo II do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). No Anexo II do CTB são 
estabelecidos critérios para a correta sinalização 
viária. A sinalização vertical é um subsistema da 
sinalização viária cujo meio de comunicação está 
na posição vertical, normalmente em placa, 
fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, 
transmitindo mensagens de caráter permanente 
e, eventualmente, variáveis, através de legendas 
e/ou símbolos pré-reconhecidos e legalmente 
instituídos. Considere o tipo de sinalização 
vertical e assinale a alternativa incorreta. 
a) A sinalização vertical é classificada de acordo 

com sua função, compreendendo os seguintes 
tipos: sinalização de regulamentação, sinalização 
de advertência e sinalização de indicação 

b) A sinalização de regulamentação tem por 
finalidade informar aos usuários somente as 
condições ou restrições no uso das vias. Suas 
mensagens são imperativas e o desrespeito a 
elas constitui infração 

c) A sinalização de advertência tem por finalidade 
alertar os usuários da via somente para condições 
potencialmente perigosas, indicando sua natureza 

d) A sinalização de indicação tem por finalidade 
identificar as vias e os locais de interesse, bem 
como orientar condutores de veículos quanto 
aos percursos, os destinos, as distâncias e os 
serviços auxiliares, podendo também ter como 
função a educação do usuário 

 
40) O Capítulo IV do Código de Trânsito Brasileiro, Lei n° 

9503/1997, apresenta as informações sobre os 
pedestres e condutores de veículos não 
motorizados. De acordo com o Art. 69, é assegurada 
ao pedestre a utilização dos passeios ou 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. Sobre este 
assunto, analise as afirmativas abaixo e dê valores 
de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) 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. 

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

(  ) 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. 

(  ) Nas áreas urbanas, 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. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, F  c)  F, V, F, V 
b) V, V, V, V  d)  F, F, V, F 


