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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 40 (quarenta) QUESTÕES de múltipla escolha referente à Prova Objetiva, 

correspondentes ao cargo de sua concorrência. 

2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta 5 (cinco) alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E sendo apenas 

1 (uma) correta. 

3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1 e se o cargo para o qual você 

foi inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que 

seja realizada a substituição. 

4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTAS, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique 

ao fiscal de sala. 

5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na FOLHA DE RESPOSTAS e no CADERNO DE QUESTÕES. 

6. OBRIGATORIAMENTE a FOLHA DE RESPOSTAS deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material 

transparente de tinta preta ou azul. 

7. Não é permitida, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos 

(calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer 

outro material de consulta. 

8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do início da prova 

(apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória da sua folha de respostas e do seu caderno de questões ao fiscal de 

sala.  

9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o Caderno de Questões SOMENTE faltando 30 (trinta) minutos para o tempo 

previsto do seu término. 

10. O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas. 

11. Será eliminado do concurso e terá sua prova anulada o candidato (a) que: NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA e/ou a FOLHA 
DE RESPOSTAS. 
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos. 

BOA PROVA! 
 
 

DESTAQUE AQUI 
 
 

01  05  09  13  17  21  25  29  33  37  

02  06  10  14  18  22  26  30  34  38  

03  07  11  15  19  23  27  31  35  39  

04  08  12  16  20  24  28  32  36  40  

 
 

NOME DO CANDIDATO: ________________________________________________ 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:        
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A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “TRABALHO INFANTIL: UM INIMIGO AINDA PRESENTE”. 
 

 
 

O trabalho infantil é 
Foco de nossa atenção, 
Que além de desconfortável 
Fere a constituição, 
Pondo em risco o andamento 
Do futuro da nação. 
 

Na nossa legislação, 
Antes dos 14 anos, 
É proibido o trabalho, 
Que à criança causa danos, 
E é melhor que ela estude 
Pra realizar seus planos. 
 

De 14 a 16, 
Na condição de aprendiz, 
O trabalho é permitido, 
Isso com a lei condiz 
Quando o tempo é adequado 
Às horas estudantis. 
 

O trabalho juvenil 
precisa ser controlado, 
No centro-urbano, assistido, 
Na zona rural, regrado, 
Pra que o adolescente 
Não seja prejudicado. 
 

O jovem sendo explorado 
Precocemente envelhece, 
Tem problemas de coluna, 
De reumatismo e estresse, 
Perde a saúde e não ganha 
O conforto que merece. 
 

O Brasil precisa, urgente, 
Atuar pelos dois lados: 
O dos jovens que trabalham 
Diariamente explorados 
E o dos exploradores 
Que devem ser castigados. 
 

Nos versos apresentados 
Nossa intenção valeu mil, 
Pela erradicação 
Da mão de obra infantil, 
Passando a limpo uma página 
Da história do Brasil. 
 
(Ismael Pereira e João Santana) 

Disponível em: https://docplayer.com.br/10952662-Literatura-de-cordel-trabalho-infantil-autores-ismael-pereira-e-joao-santana-kleber.html 

PROVA DISCURSIVA 

TEXTO I 

https://docplayer.com.br/10952662-Literatura-de-cordel-trabalho-infantil-autores-ismael-pereira-e-joao-santana-kleber.html
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Trabalho infantil ainda é realidade para 998 mil crianças brasileiras 

Por: Mariana Lima 
  
 De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2016, realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhavam 
no Brasil naquele ano. 
 Deste total, 54,4% (998 mil) estavam em situação de trabalho infantil, sendo 190 mil por terem de 5 a 13 anos, e 
outros 808 mil entre 14 e 17 anos por trabalharem sem registro na carteira. 
 Para organizações como o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) e a Rede 
Peteca – Chega de Trabalho Infantil, os números reais são bem maiores, já que o IBGE mudou a metodologia na PNAD 
2016 e excluiu das contas crianças e adolescentes que trabalham para o próprio consumo. Para o FNPETI, o número real é 
2,4 milhões. Para a Rede Peteca, 2,7 milhões, com base na PNAD 2015. 
 O Brasil assumiu internacionalmente o compromisso de erradicar o trabalho infantil até 2025. No entanto, se 
permanecer no atual ritmo de combate ao problema, ele não alcançará esta meta, segundo o estudo ‘Trabalho infantil nos 
ODS’. 
 Bruna Ribeiro, jornalista e colaboradora da Rede Peteca – Chega de Trabalho Infantil, afirma que, para a erradicação 
do trabalho infantil acontecer, é necessário combater outras violações de direitos ligados a ele. 
 “É um problema estrutural. As políticas públicas não conversam entre si e não oferecem portas de saída para essas 
crianças e para as famílias em situação de vulnerabilidade. É necessário investir na educação, no combate às 
desigualdades”, pontua. 
 Desde 2002, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) realiza campanhas contra 
o trabalho infantil no período que antecede o dia 12 de junho, data instituída pela Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) como Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil. 
 [...] 

Disponível em: https://observatorio3setor.org.br/carrossel/trabalho-infantil-ainda-e-realidade-para-998-mil-criancas-
brasileiras/ 

 

 

 

 
 

 
Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2019/06/12/artigo-or-a-infancia-nao-pode-esperar-crianca-nao-

trabalha/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO II 

TEXTO III 

https://observatorio3setor.org.br/carrossel/trabalho-infantil-ainda-e-realidade-para-998-mil-criancas-brasileiras/
https://observatorio3setor.org.br/carrossel/trabalho-infantil-ainda-e-realidade-para-998-mil-criancas-brasileiras/
https://www.brasildefato.com.br/2019/06/12/artigo-or-a-infancia-nao-pode-esperar-crianca-nao-trabalha/
https://www.brasildefato.com.br/2019/06/12/artigo-or-a-infancia-nao-pode-esperar-crianca-nao-trabalha/
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TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 10 

A PRINCESA E O PADEIRO 
 

 Outro dia falei de nomes de gente que soam estranhos. Onomásticos escalafobéticos. Inventados, ou formados com 
sílabas dos nomes materno e paterno. Como Catacisco e Ciscorina. Nome também é questão de moda. Tareja, por influência 
de Teresa de Ávila, virou Teresa. Veio Teresinha do Menino Jesus, a carmelita de Lisieux, e uma onda de Teresinhas pipocou 
por aí. Hoje, a tendência é Teresinha voltar a Teresa. Amanhã poderá regredir a Tareja, por que não? 
 Entre nomes que já foram nobres e bonitos, citei Urraca. Cem por cento português. Quem está no Brasil há várias 
gerações e vem do tronco lusitano pode procurar na sua árvore genealógica e logo acha uma remota Urraca. Parece arroto, 
me telegrafou um leitor. O mau gosto corre por sua conta. Por sinal ele tem um nome que, além de inglês, é family name no 
mundo anglo-saxão. 
 Coincidência aconteceu com uma senhora paulista que também nunca tinha ouvido falar em Urraca. Parece pigarro, 
disse ela, assim que me leu. E foi passar o fim de semana na sua bela fazenda, entre convidados brasileiros e estrangeiros. 
Uma amiga ficou de levar uma princesa. Italiana, mas encontro de várias casas reais. Na hora da apresentação, como se 
chama Sua Alteza Sereníssima? Urraca. Há vinte anos não vinha ao Brasil. Titulada e brasonada, 79 anos, Urraca a todos 
cativou. Mais bonitos do que o dia, só os seus olhos. 
 Uma Urraca na minha coluna e uma Urraca na vida real. É muita coincidência. Pois não é tanta assim. Coincidências, 
dezenas, centenas, posso contar. Não só eu, mas muita gente. Há quem estude o fenômeno, como o Luís Edgar de Andrade 
(que é também genealogista). Nos Estados Unidos, scholars estão atentos à relação entre a sincronicidade e a coincidência. 
É o caso do prof. Carl Alfred Meier, suíço, 83 anos. Editor da revista Psychological Perspectives, ele conta aí uma 
coincidência que testemunhou e pesquisou. 
 Teve um cliente, padeiro de profissão. Homem bronco. Tomando conhecimento de que sonhava muito, o prof. Meier 
lhe pediu que escrevesse os seus sonhos. Com dificuldade, o cliente botou no papel cinco números. Durante cinco meses, 
o sonho se repetiu. Cinco números diferentes de cada vez. Mais nada. Um belo dia, a revelação: eram os números sorteados 
na loteria nacional suíça. Sonhados sempre de véspera. Era só jogar e ganhar. Uma barbada. Mas, a partir daí, o padeiro 
nunca mais sonhou com números. Fenômeno parapsicológico você não controla, diz o prof. Meier. 

 
Otto Lara Resende 

Disponível em: https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/5980/a-princesa-e-o-padeiro 
 
 

 

 

 
Durante o texto, pode-se perceber a presença de vários 
vocábulos monossilábicos. Dentre os abaixo, o que possui 
regra de acentuação diferente dos demais é: 
 

(A)  Já. 
(B)  Aí. 
(C)  Há. 
(D)  Só. 
(E)  É. 
 

 
O título do texto, “A princesa e o padeiro”, sugere uma 
ligação entre ambos. Tal aproximação pode ser feita pelo 
fato de: 
  

(A) Ambos se tratarem de uma coincidência. 
(B) Ambos se tratarem de uma situação cômica. 
(C) Ambos se tratarem de perspectivas diferentes. 
(D) Ambos se tratarem de eventos sincrônicos. 
(E) Ambos se tratarem de casos parapsicológicos. 

 

 
A partir da leitura do texto, depreende-se que: 
 

(A) Não há ineditismo nas informações passadas pelo autor 
a seus leitores. 

(B) É impossível compreender tal texto sem antes ler um 
texto anterior. 

(C) Sua base narrativa se sustenta em fatos presentes. 
(D) O texto possui relação com outro texto escrito pelo 

mesmo autor. 
(E) Trata-se de um texto alegórico que disfarça o que o 

autor quer dizer de fato.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/5980/a-princesa-e-o-padeiro
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Dentre as palavras destacadas abaixo, a única que possui 
sufixo é: 
 

(A)  Veio Teresinha do Menino Jesus. 
(B)  Há vinte anos não vinha ao Brasil. 
(C)  Uma Urraca na vida real. 
(D)  Pois não é tanta assim. 
(E)  Meier lhe pediu que escrevesse os seus sonhos. 
 

 
A palavra “escalafobéticos”, vista no primeiro parágrafo do 
texto, é sinônima de todas as palavras abaixo, exceto a que 
consta na alternativa:  
 

(A) Exotéricos. 
(B) Excêntricos. 
(C) Esquisitos. 
(D) Extravagantes. 
(E) Estrambóticos. 
 

 
Em “O mau gosto corre por sua conta”, a palavra destacada 
assume função de: 
 

(A) Adjetivo. 
(B) Substantivo. 
(C) Interjeição. 
(D) Pronome. 
(E) Advérbio. 
 
 

 
O verbo presente na oração “uma onda de Teresinhas 
pipocou por aí”: 
 

(A) Rege os dois termos pospostos a ele. 
(B) Tem regência associada ao artigo indefinido uma. 
(C) Não rege nenhum dos termos da oração. 
(D) Rege apenas a preposição por. 
(E) Rege os dois termos antepostos a ele. 
 

 
A respeito da grafia do termo destacado em “eram os 
números sorteados na loteria nacional suíça”, pode se dizer 
que: 
 

(A) Está incorreta, pois se trata de um substantivo próprio 
e deveria se iniciar com letra maiúscula. 

(B) Está correta, uma vez que se refere a algo pertencente 
ao país europeu de mesmo nome. 

(C) Está incorreta, visto que se utilizou um acento agudo no 
vocábulo. 

(D) Está correta e também poderia se utilizar o gênero 
masculino sem causar problemas à compreensão do 
período. 

(E) Está incorreta para o que o autor quis dizer, pois o 
gênero alterou a significação do vocábulo. 

 

 
No trecho “Quem está no Brasil há várias gerações e vem 
do tronco lusitano pode procurar na sua árvore 
genealógica”, o termo destacado sofreu uma derivação de 
sentido por:  
 

(A) Metáfora. 
(B) Comparação. 
(C) Metonímia. 
(D) Perífrase. 
(E) Sinestesia. 
 

 
Assinale a alternativa em que a classe gramatical dos 
numerais não está presente. 

 
(A) Cem por cento português. 
(B) Há vinte anos não vinha ao Brasil. 
(C) Uma Urraca na minha coluna. 
(D) Coincidências, dezenas, centenas, posso contar. 
(E) Cinco números diferentes de cada vez. 
 

 

 

 
 

 
Carla vai sair com sua irmã e, para escolher a roupa que 
usará, separou 3 saias, 5 blusas e 3 sapatos. De quantas 
maneiras ela pode se arrumar: 
 
(A) 25. 

(B) 36. 

(C) 45. 

(D) 48. 

(E) 52. 

 
Duas empresas de Pavimentação realizaram em parceria 
uma obra de pavimentação das estradas do município de 
Castanhal. Em uma dessas obras, uma das empresas 

pavimentou 
5

2
 de uma estrada e a outra , os 45 Km 

restantes . Em relação à referida estrada, pode-se dizer que 
a sua extensão é de? 
 

(A) 43 km. 
(B) 75 km. 
(C) 81 km. 
(D) 98 km. 
(E) 123 km. 

 
 
 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 
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Em uma população de 135 camundongos, temos que 15 
% são malhados. Qual é o número de camundongos 
malhados desta população? 
 

(A) 15. 
(B) 16. 
(C) 17. 
(D) 18. 
(E) 19. 

 

 
Em uma pesquisa, cada pessoa deveria eleger um dentre 
vinho Tinto ou Branco. Um grupo de 178 pessoas 
participou da pesquisa e observou-se que a razão entre o 
número de votos para vinho tinto e o número de votos 

para vinho branco foi de 
8

6
. Dentre aqueles que votaram 

no vinho branco, o número de pessoas que deveriam 

trocar sua escolha para que a razão se tornasse 
2

5
 é igual 

a : 
(A) 15. 

(B) 23. 
(C) 35. 

(D) 40. 

(E) 65. 

 

 
Um cálice, com 2 cm de raio e 8 cm de altura, está com 
vinho até a altura de 3 cm. Foram então colocadas em seu 
interior n bolas de gude, e o nível do vinho atingiu a boca 
do copo, sem derramamento. Qual é o volume, em cm3, de 
todas as n bolas de gude juntas?  
 
(A) 15n. 
(B) 20n. 
(C) 34n. 
(D) 48n. 
(E) 56n. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RASCUNHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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“Trata-se de uma topologia simples e de fácil 
implementação, pois todos os computadores são 
interligados por meio de um cabo contínuo, de modo que 
todos os dados enviados para o cabo serão entregues a 
todos os computadores interligados. Esse tipo de topologia 
é indicado para redes simples, já que um barramento único 
é limitado em termos de distância, gerenciamento e 
quantidade de tráfego”. 
 

O texto acima se refere a topologia de redes do tipo:  
 

(A)   Simple Cable. 
(B)   Linear. 
(C)   Anel. 
(D)   Switch Net. 
(E)   Estrela. 
 

 
 
O MS Power Point é um software gerenciador de 
apresentações e como tal fornece ao seu usuário uma 
grande diversidade de recursos para que seja possível 
personalizar os slides que farão parte de uma apresentação 
multimídia. Na sua versão de 2010, se pode obter recursos 
como: (1) escolher o modo de visualização do slide (formato 
folheto, por exemplo) e; (2) um “tema” que será aplicado 
nos slides (como “austin”, “aspecto”, etc). As opções no 
menu principal que dão acesso a esses dois recursos são, 
respectivamente: 
 

(A) Aparência e; Visualização. 
(B) Apresentação de Slides e; Design. 
(C) Preferências e; Exibição. 
(D) Exibição e; Design. 
(E) Apresentação de Slides e; Exibição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aponte a alternativa que apresenta conteúdo CORRETO 
sobre os recursos oferecidos pelo editor de texto MS Word, 
versão 2010. 
(A) Para se inserir uma “tabela” ao documento o usuário 

deve clicar em uma área qualquer do documento com 

o botão direito do mouse e escolher a opção ”tabelas”. 

(B) A aplicação de “cabeçalho” e “rodapé” ao documento é 
possível através da opção “Inserir”, localizada na barra 
de ferramentas do menu principal. 

(C) O gerenciamento das fontes bibliográficas postas no 

documento é um recurso que pode ser obtido através 

da opção “exibição”, localizada na barra de 

ferramentas do menu principal. 

(D) Na opção “layout de página”, encontrada na barra de 

ferramentas do menu principal, o usuário pode indicar 

qual o tipo de alinhamento de texto deseja. 

(E) Clicando com o botão direito do mouse em uma área 
qualquer do documento é possível inserir uma senha 
de proteção ao documento através da opção 
“segurança”. 

 
 

 
A Internet oferece uma série de serviços aos seus usuários 
e um deles é a pesquisa em diversos sites hospedados e 
disponibilizados por toda a grande rede. Para o acesso a 
esses sites o usuário necessita utilizar programas 
chamados de “navegadores”. A imagem abaixo reúne 
alguns dos principais navegadores que mais comumente 
são utilizados nos dias de hoje. Observe atentamente os 
exemplos indicados e a seguir responda a questão. 
 

   

 
Esses navegadores são, respectivamente, da esquerda 
para a direita: 
(A) Google Chrome; Microsoft Edge e; Mozilla Firefox. 

(B) Opera Net; Internet Explorer e; Firefox Turbo. 

(C) Google Net; Empire Explorer e; Mozilla Firefox. 
(D) Google Opera; Microsoft Edge e; Fox NetScape. 

(E) Google Chrome; Internet Explorer e; Mozilla Firefox. 
 

 

 

 

 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 
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É de extrema importância nos dias atuais que as empresas 
busquem formas alternativas e complementares de 
estabelecerem estratégias de segurança e proteção de 
suas informações e recursos de rede contra as mais 
variadas e diversificadas ameaças virtuais. A técnica que 
consiste na utilização de algoritmos matemáticos especiais 
para transformar dados digitais em um código antes que 
esses dados sejam transmitidos e assim promover uma 
segurança dos mesmos, chama-se: 
 
(A)  Firewall. 
(B) Codificação Digital. 
(C) Criptografia. 
(D) Modulação. 
(E) Safity Codes. 

 
 

 

 
 

 
O cargo público de agente Municipal de Trânsito de Anapu 
implica em várias atribuições. Considerando-se o exercício 
de condução de veículo oficial do departamento Municipal 
de Transito de Anapu, mediante a Lei Municipal n° 
309/2019, que resposta está correta? 
 
(A) Não cabe a percepção adicional pelo seu 

desempenho. 
(B) A percepção adicional ocorrerá quando houver o 

exercício diário da condução de veículos. 
(C) O servidor deverá requerer formalmente o adicional. 
(D) A chefia imediata do servidor deverá requerer o 

adicional. 
(E)    Haverá a percepção de adicional caso o exercício da 

condução do veículo for noturna. 
 

 
Na Lei Orgânica do Município de Anapu encontramos as 
Atribuições da Câmara Municipal de Anapu. No que diz 
respeito ao cargo de prefeito e vice-prefeito, que opção 
atende ao texto da publicação da Lei? 
  
(A) Acumula poderes para julgar as contas do prefeito. 
(B) Pode conceder diárias para o prefeito por 

afastamentos relacionados a estudos acadêmicos. 
(C) Mediante assembleia, emitir advertências 

administrativas para o prefeito e vice-prefeito. 
(D) Convocar o prefeito para prestar esclarecimentos com 

prazo mínimo de 15 dias. 
(E) Autorizar o Prefeito a se ausentar do município por no 

máximo 5 dias. 
 

 

 

 

 
Na Constituição Federal de 1988 encontramos os 
princípios da Organização do Estado e Municípios. 
Mediante os itens das respostas, qual deles apresenta 
conformidade com o capítulo que trata da Organização 
dos Municípios? 

 
(A) Máximo de vinte vereadores nos Municípios até 5 mil 

habitantes. 
(B) Cooperação das associações representativas no 

planejamento municipal. 
(C) Violabilidade dos Vereadores por seus votos no 

exercício do seu mandato. 
(D) O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 

três turnos. 
(E) O total da despesa com a remuneração dos 

Vereadores não poderá ultrapassar vinte por cento 
da receita do Município. 

 
A região onde se encontra o Município de Anapu possui 
sua estrutura geológica definida por grandes grupos de 
rochas. Analisando os itens da resposta, qual informa um 
dos principais tipos de solo encontrados na região de 
Anapu? 
 

(A) Cambissolos. 
(B) Salmorão. 
(C) Organossolos. 
(D) Plintossolos. 
(E) Podzólicos. 

 
 

 
Na posse do cargo de agente Municipal de Transito de 
Anapu são confiados ao servidor vários materiais e 
equipamentos pela administração municipal. Conforme a 
Lei Municipal n° 309/2019, em caso de perda ou dano de 
um dos componentes do uniforme, qual o procedimento que 
deve ser adotado pelo servidor público? 
 

(A) Solicitar instrução para abrir processo administrativo. 
(B) Repor formalmente o componente junto ao 

patrimônio público. 
(C) Relatar o corrido junto ao superior imediato. 
(D) Emitir relatório do ocorrido e protocolar na 

administração. 
(E) Efetuar o registro de ocorrência policial. 

 
 
 
 

 

QUESTÃO 20 

CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 
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A Lei Municipal nº 309/2019 dispõe sobre a criação e 
regulamentação do cargo de Agente Municipal De Trânsito 
em Anapu/PA e dá outras providências. Destarte, a respeito 
dos requisitos exigidos para inscrição do candidato ao 
concurso público para o cargo de que trata a lei em comento 
é correto afirmar: 
 

(A) Possuir ensino fundamental completo, possuir carteira 
de habilitação com categoria AB e ter nacionalidade 
brasileira. 

(B) Ter nacionalidade brasileira, possuir ensino médio 
completo e ter no mínimo 18 anos. 

(C) Ter no mínimo 21 anos, possuir carteira de habilitação 
com categoria AB e apresentar quitação com as 
obrigações militares (para candidatos homens) e 
eleitorais. 

(D) Ter ensino médio completo, possuir carteira de 
habilitação categoria B e ter no mínimo 21 anos. 

(E) Ter nacionalidade brasileira, possuir ensino superior 
completo e ter no mínimo 18 anos. 

 

 
No que diz respeito à jornada de trabalho do Agente 
Municipal de Trânsito da cidade de Anapu/PA, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 

(A) O Agente terá direito a folga a ser definida pelo seu 
superior hierárquico, quando convocado para cumprir 
escala de serviço em feriados. 

(B) A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. 
(C) O servidor convocado para cumprir escala de serviço 

em finais de semana, quando por força maior, não terá 
direito a folga. 

(D) A jornada de trabalho poderá ser prorrogada por 
necessidade de serviço, nos termos do Regime 
Jurídico dos Servidores do Município de Anapu. 

(E) A jornada de trabalho poderá ser dividida em turnos, 
conforme escala de serviço, abrangendo dias úteis, 
finais de semana e feriados. 

 

 
Com base no que determina a Constituição Federal de 1988 
quanto aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
assinale a alternativa correta: 
 

(A) Duração do trabalho normal não superior a oito horas 
diárias e quarenta semanais.  

(B) Seguro-desemprego, em caso de desemprego 
voluntário. 

(C) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os 
que percebem remuneração variável; 

(D) Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 
nascimento até 07 (sete) anos de idade em creches e 
escolas. 

(E) Remuneração do trabalho diurno superior à do 
noturno. 

 
A Constituição Federal de 1988 prevê que o Município 
reger-se-á por lei orgânica que será promulgada, atendidos 
os princípios estabelecidos, sendo votada da seguinte 
maneira: 
 
(A) Em um turno e aprovada por dois terços dos membros 

da Câmara Municipal. 
(B) Em três turnos, com o interstício mínimo de quinze 

dias, e aprovada por dois terços dos membros da 
Câmara Municipal. 

(C) Em dois turnos, com o interstício mínimo de quinze 
dias, e aprovada por um terço dos membros da 
Câmara Municipal. 

(D) Em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, 
e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal. 

(E) Em três turnos, com o interstício mínimo de dez dias, 
e aprovada por um terço dos membros da Câmara 
Municipal. 

 
 

 
Sobre a associação profissional ou sindical, com base no 
artigo 8º da Constituição Federal, assinale a assertiva 
INCORRETA: 
 
(A) É vedada a criação de mais de uma organização 

sindical, em qualquer grau, representativa de categoria 
profissional ou econômica, na mesma base territorial, 
que será definida pelos trabalhadores ou 
empregadores interessados, não podendo ser inferior 
à área de um Município. 

(B) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas. 

(C) Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se 
filiado a sindicato. 

(D) A lei não poderá exigir autorização do Estado para a 
fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão 
competente, vedadas ao Poder Público a interferência 
e a intervenção na organização sindical. 

(E) O aposentado filiado não tem direito a votar e ser 
votado nas organizações sindicais. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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Como dispõe a Resolução do CONTRAN n°432/13 a 
confirmação da alteração da capacidade psicomotora do 
condutor de veículo automotor, em razão da influência de 
álcool ou de outras substâncias psicoativas que 
determinem dependência deverá ser realizado 
corretamente através: 
 

(A) Exame de sangue que apresente resultado a 0,34 
decigramas de álcool por litro de sangue (0,34 dg/L). 

(B) Teste de etilômetro com medição realizada igual ou 
superior a 6 miligramas de álcool por litro de ar alveolar 
expirado (6mg/L), descontando o erro máximo 
admissível nos termos da “Tabela de Valores 
Referenciais para Etilômetro” constante no Anexo I.  

(C) Exames realizados por laboratórios especializados, 
indicados pelo órgão ou entidade de trânsito 
competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de 
consumo de outras substâncias psicoativas que 
determinem dependência. 

(D) Sinais de alteração da capacidade psicomotora poderá 
ser verificado por exame clínico com laudo conclusivo 
e firmado por um médico. 

(E) A confirmação da alteração da capacidade 
psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito 
sobre o condutor deverá ser de um sinal que comprove 
a situação do condutor no veículo automotor. 
 

 
No que se refere ao Processo Administrativo de Suspensão 
do Direito de Dirigir do Artigo 10 da Resolução 723/2018 do 
Código de Trânsito Brasileiro, considere a alternativa 
correta: 
 

(A) Da notificação constará a data do término do prazo para 
a apresentação da defesa, que não será inferior a 15 
(quinze) dias contados a partir da data da notificação da 
instauração do processo administrativo. 

(B) A notificação devolvida, por desatualização do endereço 
do infrator no RENACH, não será válida para todos os 
efeitos legais.  

(C) A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de 
repartições consulares de carreira e de representações 
de organismos internacionais e de seus integrantes será 
remetida ao Ministérios das Cidades para as 
providências cabíveis, passando a correr os prazos a 
partir do seu conhecimento pelo infrator. 

(D) A notificação será expedida ao infrator por meio 
tecnológico hábil, pois este, de ofício, assegure a sua 
ciência. 

(E) Instaurado o processo administrativo da suspensão do 
direito de dirigir, far-se-á a respectiva anotação no 
prontuário do infrator, isto já impede o exercício dos 
seus direitos.   

 

 
Quanto a imposição das penalidades de suspensão do 
direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação 
na forma do disposto nos artigos 261 e 263 do Código de 
Trânsito Brasileiro, qual a diferença entre elas quanto aos 
prazos para as aplicações? 
 

(A) No mínimo um mês e, no máximo, um ano. Com a 
reincidência ao longo de 12 meses, o prazo de 
suspensão do direito de dirigir deve ser, no mínimo, 6 
meses e, no máximo o 18 meses. Já na cassação da 
CNH o prazo é de dois anos. 

(B) No mínimo um mês e, no máximo, oito meses. Com a 
reincidência ao longo de 12 meses, o prazo de 
suspensão do direito de dirigir deve ser, no mínimo, 6 
meses e, no máximo o 18 meses. Já na cassação da 
CNH o prazo é de dois anos. 

(C) No mínimo de dois meses e, no máximo, um ano. Com 
a reincidência ao longo de 12 meses, o prazo de 
suspensão do direito de dirigir deve ser, no mínimo, 
oito meses e, no máximo dois anos. Já na cassação 
da CNH o prazo é de dois anos. 

(D) No mínimo seis meses e, no máximo, um ano. Com a 
reincidência ao longo de 12 meses, o prazo de 
suspensão do direito de dirigir deve ser, no mínimo, 
oito meses e, no máximo o dois anos. Já na cassação 
da CNH o prazo é de três anos. 

(E) No mínimo seis meses e, no máximo, dezesseis 
meses. Com a reincidência ao longo de 12 meses, o 
prazo de suspensão do direito de dirigir deve ser, no 
mínimo, oito meses e, no máximo o 18 meses. Já na 
cassação da CNH o prazo é de três anos. 

 

 
Será aplicada qual penalidade e medida administrativa aos 
veículos automotores reprovados na inspeção de 
segurança e na emissão de poluentes e ruído de acordo 
com o CTB, respectivamente: 
 
(A) Gravíssima e remoção do veículo.  
(B) Gravíssima e retenção do veículo.  
(C) Média e remoção do veículo.  
(D) Grave e remoção do veículo.  
(E) Grave e retenção do veículo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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No Artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro quais são, 
entre outros, equipamentos obrigatórios, conforme 
regulamentação pelo CONTRAN, sobre o veículo 
automotor:  
 

(A) Cinto de segurança; encosto de cabeça para todos os 
tipos de veículos automotores; dispositivo destinado 
ao controle de emissão de gases e de ruído; 
equipamento suplementar de retenção – air bag frontal 
para condutor e passageiro do banco dianteiro 

(B) Cinto de segurança; encosto de cabeça para todos os 
tipos de veículos automotores; dispositivo destinado 
ao controle de emissão de gases e de ruído; 
equipamento suplementar de retenção – air bag frontal 
para condutor e passageiro do banco dianteiro e 
traseiros  

(C) Cinto de segurança; para os veículos de transporte e 
de condução escolar, os de transporte de passageiros 
com mais de dez lugares e os de carga com PBT 
superior a 4.536 kg, equipamento registrador 
instantâneo inalterado de velocidade e tempos; 
encosto de cabeça para todos os tipos de veículos 
automotores; dispositivo destinado ao controle de 
emissão de gases e de ruído; equipamento 
suplementar de retenção – air bag frontal para 
condutor e passageiro do banco dianteiro. 

(D) Cinto de segurança; encosto de cabeça para todos os 
tipos de veículos automotores; dispositivo destinado 
ao controle de emissão de gases e de ruído; 
equipamento suplementar de retenção – air bag frontal 
para condutor e passageiro do banco dianteiro e 
traseiros; alarme e ar condicionado. 

(E) Cinto de segurança; encosto de cabeça para todos os 
tipos de veículos automotores; dispositivo destinado 
ao controle de emissão de gases e de ruído; 
equipamento suplementar de retenção – air bag frontal 
para condutor e passageiro do banco dianteiro e 
traseiros; extintor de incêndio; alarme. 

 

 
Como dispõe o artigo 274 do C.T.B o recolhimento do 
Certificado de Licenciamento Anual dar-se-á mediante 
recibo, quando: 
 

I- Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração; 
II- Se o prazo de licenciamento estiver vencido; 
III- No caso de retenção do veículo, se a irregularidade 
não puder ser sanada no local. 
 

Os itens corretos são:  
 

(A) I e II. 
(B) II. 
(C) I. 
(D) III. 
(E) I, II e III. 

 
No Parágrafo único do artigo 144 do C.T.B, o trator de roda 
e os equipamentos automotores destinados a executar 
trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública 
por condutores da (s) categoria (s): 
 

(A) A. 
(B) B. 
(C) C. 
(D) D. 
(E) C, D e E. 
 

 
Compete ao______________ e ao ________________ 
estimular e orientar a execução de campanhas educativas 
de trânsito e julgar os recursos interpostos contra decisões 
das JARI e dos órgãos executivos estaduais, nos casos de 
inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão 
física, mental e psicológica. Nos termos corretamente 
preenchidos correspondem ao: 
 

(A) Denatran e Detran. 
(B) Detran e Departamento Municipal de Trânsito.  
(C) CETRAN e CONTRANDIFE.  
(D) CETRAN e Denatran.  
(E) CETRAN e Detran. 

 

 
Sobre a Lei de 12.587 de 2012 o Sistema Nacional de 
Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado 
dos modos de ______________, de _____________ e de 
___________________ que garante os deslocamentos de 
pessoas e cargas no território do município. Os termos 
corretamente preenchidos são: 
 

(A) Transporte, passageiro e cargas. 
(B) Serviço, público e privado. 
(C) Transporte, serviço e infraestrutura. 
(D) Terminais, estações e demais conexões.  
(E) Coletivo, individual e não motorizado. 
 

 
Em qual das alternativas corretamente fundamenta um dos 
princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana da Lei 
12.587 de 2012: 
 

(A) Desenvolvimento sustentável das cidades, nas 
socioeconômico e educacionais.  

(B) Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte 
público individual com preços fixados pelo poder 
público.  

(C) Equidade no uso de espaço público de circulação, vias 
e logradouros.  

(D) Gestão democrática e controle social do planejamento 
e avaliação do transporte individual.  

(E) Efetividade ao deslocamento de pessoas e incentivo 
ao transporte privado. 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 
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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 
1) A Prova Discursiva deverá ser elaborada com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30. 
2) O candidato que transcrever na Folha da Prova Discursiva com lápis grafite (ou lapiseira) ou caneta esferográfica de cor diferente 

de PRETA ou AZUL será automaticamente eliminado do concurso. 
3) Na FOLHA DE REDAÇÃO assine APENAS no local apropriado, pois é vedado assinar ou rubricar na Folha de Redação fora 

deste espaço. 
4) A Prova Discursiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. 
5) Os critérios de avaliação são: Adequação à proposta e ao gênero; Argumentação; Coesão; Coerência e Gramática; cada critério 

possui a pontuação máxima de 4 (quatro) pontos. 
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