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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
 

❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo inclui o 

necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 

❖ Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  

❖ O CARTÃO RESPOSTA NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 

❖ A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente à 

resposta solicitada de cada questão. 

❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  

❖ O candidato só poderá se ausentar do local de prova após uma hora do início das provas e somente poderá anotar suas opções de 

respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas e nem o 

CARTÃO RESPOSTA.  

❖ Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em 

Ata de suas respectivas assinaturas.  

❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA devidamente 

assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências necessárias. 

Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior. 
 

 
AGENTE DE TRÂNSITO 

❖ Ao receber este Caderno de Questões, verifique se: 

▪ A sua opção de CARGO está correta. 

▪ Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. 

▪ Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
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 CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 
 

Vacina da gripe: o que muda em 2020 
Com a ameaça do coronavírus, a campanha de vacinação da gripe foi 
antecipada. Saiba quem pode tomar o imunizante contra o influenza na 

rede pública 
 

Por André Biernath 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Em sua 21ª temporada, a Campanha Nacional de 
Vacinação Contra a Gripe segue mais forte do que nunca. 
Só para 2020, o Ministério da Saúde encomendou ao 
Instituto Butantan, órgão responsável por fabricar as 
vacinas, mais de 75 milhões de doses. A meta é proteger 
ao menos 67 milhões de brasileiros.  

A estratégia, aliás, teve que ser revista de última 
hora: com a confirmação dos primeiros casos de infecção 
pelo novo coronavírus no Brasil, o governo antecipou a 
campanha em quase um mês. Antes, a proposta era iniciar 
os trabalhos na segunda quinzena de abril. Agora, as 
primeiras doses _____¹(ver questão 5) disponíveis para o 
público-alvo a partir do dia 23 de março.  

“Antecipamos a campanha _____² (ver questão 8) a 
vacina deixa o sistema imunológico 80% protegido contra 
cepas do vírus influenza, milhares de vezes mais comuns 
que o coronavírus”, justificou, em entrevista coletiva, o 
ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta. “Se a pessoa 
avisa que foi vacinada [contra a gripe], isso auxilia no 
raciocínio do profissional de saúde, do médico pensar em 
outros vírus por trás de uma doença”, completou. 

Que fique claro: não é que a vacina da gripe diminui 
o risco de contágio por coronavírus. Mas, ao proteger a 
população mais vulnerável, a injeção evita que o influenza 
sobrecarregue o sistema respiratório. E se sabe que o 
coronavírus tende a provocar complicações entre quem 
está enfraquecido por uma doença ou carrega outros 
agentes infecciosos no corpo. 

A vacinação ainda desafoga os pronto-socorros e 
hospitais do sistema público e privado, que vão ter menos 
pacientes com gripe e mais espaço para um eventual surto 
de Covid-19 (o nome da doença provocada pelo novo 
coronavírus). 

A médica Isabella Ballalai, vice-presidente da 
Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), vê com bons 
olhos a decisão do Ministério da Saúde. “A antecipação é 
super bem-vinda. Março é a melhor época para começar a 
campanha, pois o vírus da gripe já circula entre nós. Quanto 
antes vacinarmos, mais a população estará preparada para 
enfrentá-lo”, acredita. (...) 

 

Disponível em: https://saude.abril.com.br/medicina/vacina-gripe-2020/ . Acesso 
em 06/03/2020. 

 
 

1. Na frase “A estratégia, aliás, teve que ser revista de última 
hora” (linhas 7 e 8 do TEXTO I), a classe de palavras a que 
pertence o termo em destaque é 

 

A) a das conjunções. 
B) a das preposições 
C) a dos advérbios 
D) a dos adjetivos 

2. De acordo com o TEXTO I, a antecipação da campanha de 
vacinação contra a gripe ajudará a lidar com o coronavirus 
pelos motivos a seguir: 

 

I. Facilita o diagnóstico do médico que atender a pacientes que 
foram vacinados. 

II. Ajuda a desafogar o sistema de saúde, que acaba tendo mais 
espaço para cuidar de uma eventual epidemia de Covid-19. 

III. Evita que a população mais vulnerável contraia o Covid-19. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) em todas as afirmativas. 
B) apenas na afirmativa I. 
C) apenas na afirmativa em II. 
D) apenas nas afirmativas I e II. 

 

 

3. Ainda na frase “A estratégia, aliás, teve que ser revista de 
última hora” (linhas 7 e 8 do TEXTO I), o autor se refere a uma 
modificação na Campanha Nacional de Vacinação Contra a 
Gripe. Esta mudança, de acordo com o TEXTO I, consiste em 
 

A) ampliar o público-alvo da campanha. 
B) antecipar a campanha. 
C) aumentar o número de doses da vacina. 
D) antecipar a importação de 75 milhões de doses da vacina. 

 

 

4. Sobre a vacina da gripe, mencionada no TEXTO I, é correto 
afirmar que ela 
 

A) pode evitar que pessoas que contraiam o coronavírus 
desenvolvam casos mais graves do Covid-19 por já estarem 
enfraquecidas pelo influenza. 

B) protege a pessoa vacinada contra todas as formas de gripe 
associadas ao vírus influenza. 

C) diminui a chance de a pessoa vacinada contrair o coronavírus. 
D) aumenta a chance de quem está vacinado ter o Covid-19. 

 

 

5. Assinale a alternativa que apresenta a forma do verbo “estar” 
que preenche corretamente a lacuna 1, contida na linha 12 do 
TEXTO I, mantendo a coesão e a coerência. 
 

A) estarão 
B) estão 
C) estará 
D) estaria 

 

 

6. Na frase “Antecipamos a campanha porque a vacina deixa o 
sistema imunológico 80% protegido contra cepas do vírus 
influenza, milhares de vezes mais comuns que o coronavírus” 
(linhas 14 a 17), citada no TEXTO I, encontramos 
 

A) 4 substantivos. 
B) 9 substantivos. 
C) 7 substantivos. 
D) 11 substantivos. 

 

https://saude.abril.com.br/medicina/vacina-gripe-2020/
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7. Para a lacuna 2, contida na linha 14 do TEXTO I, assinale a 
forma ortográfica que a preenche corretamente. 

 

A) porque 
B) por que 
C) porquê 
D) por quê 
 

 

8. A respeito da Campanha Nacional de Vacinação Contra a 
Gripe, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre 
elas: 
  

I. A vacinação contra a gripe desafoga os pronto-socorros e 
hospitais, diminuindo a quantidade de pacientes com gripe e 
dando mais espaço para que eles cuidem de pacientes com 
Covid-19 

PORQUE 
 

II. A injeção evita que o influenza sobrecarregue o sistema 
respiratório deixando o paciente mais suscetível a 
complicações causadas pelo coronavírus. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.   
 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma 
justificativa correta da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não 
é uma justificativa correta da I. 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 
proposição falsa. 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição 
verdadeira.   

 
TEXTO II 

 
 
9. Por qual motivo o candidato à vaga de emprego foi 

desclassificado: 
 

I. Por responder à pergunta de maneira gramaticalmente 
equivocada. 

II. Não empregou o verbo de maneira correta. 
III. Não empregou a concordância nominal de maneira correta. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) em todos os itens. 
B) somente nos itens II e III.  
C) somente nos itens I e III. 
D) somente nos itens I e II. 

TEXTO III 
 

 
 

10. No primeiro quadrinho, onde o Leão fala: “Meu desejo não se 
realizou!”, de acordo com a colocação pronominal utilizada 
neste trecho, podemos concluir que ocorreu 
 

A) ênclise. 
B) mesóclise.  
C) próclise. 
D) colocação pronominal nas locuções verbais. 

 

CONHECIMENTOS SOBRE JAGUARIBE 
 

11. De acordo com o último censo demográfico realizado pelo 
IBGE, em 2010, a população de Jaguaribe-CE registrou 
34.404 habitantes.  

Fonte: IBGE Cidades. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/jaguaribe/panorama Acesso em 28 set 

2020. 
 

Considerando o ano de 2020, no qual o cálculo segue uma 
estimativa, pode-se afirmar que a população de Jaguaribe-CE 
 

A) é de aproximadamente 35.000 habitantes, tendo um pequeno 
e inexpressivo acréscimo. 

B) decaiu mais de 10% do contingente de 2010, dado a fatores 
recentes como acidentes naturais, sendo de pouco mais de 
32.000 habitantes atualmente. 

C) aumentou em mais de 15% do valor de 2010, sendo hoje 
quase 40.000 habitantes.  

D) cresceu mais de 50%, estando com quase 50.000 habitantes, 
sendo hoje um município de importante concentração de 
trabalhadores em diferentes setores da economia.  

 

 

12. Sabendo-se que a área municipal territorial equivale a 
1.877,062 km² (IBGE Cidades. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/jaguaribe/panorama. 
Acesso em 28 set 2020), pode-se afirmar que a densidade 
demográfica no município de Jaguaribe-CE é 
 

A) baixíssima, de 18,33 hab/km². 
B) média, de 122 hab/km². 
C) baixa 59,06 hab/km². 
D) alta, de 1.156 hab/km². 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/jaguaribe/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/jaguaribe/panorama
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13. Leia o trecho da reportagem a seguir: 
 

Jaguaribe. Um verdadeiro encontro de sabores marca a VIII 
edição do Festival do Queijo de Jaguaribe, que será realizado 
nos próximos dias 3 e 4 de dezembro, no Parque de 
Exposições Agropecuárias Deputado Francisco Monte, 
localizado no Centro da cidade. (...) 
Além de palestras e oficinas, ministradas por especialistas nas 
áreas de produção de leite e queijo, haverá concursos 
gastronômicos com a escolha do melhor queijo e o melhor 
prato à base de queijo coalho. O VIII Festival do Queijo de 
Jaguaribe tem o intuito de reunir produtores, valorizar a 
produção do queijo artesanal local, bem como contribuir com 
informações para toda a cadeia produtiva do queijo. 

 
Fonte: Diário do Nordeste. Disponível em: 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/festival-do-queijo-em-
jaguaribe-1.800746. Acesso em 29 set 2020. 

 

O Festival do Queijo de Jaguaribe já virou tradição no 
município. No ano de 2019, ocorreu a 

 
A) XII Edição do Festival do Queijo de Jaguaribe. 
B) XIII Edição do Festival do Queijo de Jaguaribe. 
C) XV Edição do Festival do Queijo de Jaguaribe. 
D) XIV Edição do Festival do Queijo de Jaguaribe. 
 

 

14. Leia o trecho a seguir: 
 
A Igreja Matriz de Jaguaribe, que teve sua origem na 
construção da capela primitiva em louvor de Nossa Senhora 
da Purificação ou Candeias, remonta ao século XVIII, quando 
o Sítio Jaguaribe-Mirim no último quartel, já estava com 
habitações que justificavam a existência de um orago, em 
tomo do qual iam-se construindo novas moradias, formando 
assim um pequeno núcleo habitacional. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jaguaribe. Disponível em: 
https://www.jaguaribe.ce.gov.br/omunicipio.php Acesso em 28 set 2020. 

 

O contexto de origem da vila de Jaguaribe representa 
 

A) a tradição da fé cristã neopentecostal fortemente arraigada no 
nordeste brasileiro. 

B) a raiz comum de quase todas ou a maioria das cidades 
brasileiras, que cresceram a partir do cristianismo católico, 
com prédios e ruas girando no entorno do templo católico. 

C) uma outra relação e lógica sobre as cidades brasileiras, na 
qual há independência de quaisquer fatores religiosos, já que 
a população local não compartilha de tradições dogmáticas.  

D) o tempo remoto da construção da vila e capelas, no século 
XVIII, refletindo uma origem muito ligada à estrutura social 
europeia, diferente das demais regiões nordestinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15. Leia o trecho a seguir: 
 

No princípio, era Riacho do Sangue. Depois se chamou Frade, 
denominação atribuída pela Resolução de 6 de maio de 1833, 
do Conselho da Província. Tempos mais tarde, o pequeno 
povoado mudou de lugar e graças à Lei nº 518, de 1º de agosto 
de 1850, foi se juntar a Cachoeira, hoje Solonópole.  
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE. Disponível em 
https://www.jaguaribe.ce.gov.br/omunicipio.php Acesso em 29 set 2020. 

 

O nome do município de Jaguaribe que sucedeu, na segunda 
metade do século XIX, Riacho de Sangue e Frade, foi 
 

A) Candeias.  
B) Queijarias. 
C) Jaoaribe. 
D) Jaguaribe-Mirim. 

 

 

16. Leia o trecho a seguir: 
 

Em razão do exposto, defendemos a ideia de que mesmo o 
queijo sendo já objeto de fabricação voltada para a venda 
pelos comboieiros e feirantes desde o final do século XIX, é a 
partir da década de 1970 que se tem o domínio do derivado do 
leite como predominante na economia local, subsidiando 
literalmente um grupo de produtores rurais. Em outras 
palavras, o queijo deixa de ser um produto caseiro, apenas, ou 
um produto de sustento para algumas famílias, e toma a 
dimensão de produção com maior rendimento para a região do 
Jaguaribe, em particular para os munícipes de Jaguaribe. 

 

ULISSES, Ivaneide. Consumo e tradição: a inserção do queijo coalho 
de Jaguaribe-CE no mercado de produtos de artesanais (1970-2010), 

2016, p. 60. 
 

Sobre a produção do queijo em Jaguaribe-CE, pode-se 
constatar que 
 

A) desde o século XIX, foi a principal forma de subsistência das 
populações que viviam no entorno de Jaguaribe. 

B) foi produzido para consumo próprio e venda desde o século 
XIX, assumindo papel central na economia de muitas famílias 
desde 1970. 

C) por quase cem anos, foi tratado como um objeto estritamente 
de consumo próprio, sem nenhuma relação comercial. 

D) até hoje se constitui como um dos pilares fundamentais da 
subsistência econômica em Jaguaribe-CE, desde o século 
XIX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/festival-do-queijo-em-jaguaribe-1.800746
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/festival-do-queijo-em-jaguaribe-1.800746
https://www.jaguaribe.ce.gov.br/omunicipio.php
https://www.jaguaribe.ce.gov.br/omunicipio.php
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17. Leia o Hino Oficial do Município de Jaguaribe-CE a seguir 
transcrito: 

 
Jaguaribe eu te amo de verdade 
És tão linda minha querida cidade 
Ao passar em tuas terras eu percebo 
O sossego a reinar por todo o lado 
Se por seca estás sempre castigada 
Teu sorriso jamais chega a se apagar 
Jaguaribe tu serás sempre amada 
Somos felizes por viver em teu regaço. 
 
Ó Jaguaribe 
Terra amada 
És triunfante sempre em tua jornada 
Teu seio forte 
Nos faz seguros 
E confiantes em teu brilho futuro. 
 
Não esqueço quando estavas começando 
Pouca gente em tuas ruas palmilhava 
Mas com garra e coragem trabalhando 
As primeiras praças nos edificaram 
Foram anos de difíceis trajetórias 
Mas nada pode deter o avanço teu 
E hoje Jaguaribe estás na história 
E essa glória você sempre mereceu. 
 
Ó Jaguaribe 
Terra amada 
És triunfante sempre em tua jornada 
Teu seio forte 
Nos faz seguros 
E confiantes em teu brilho futuro. 

 
Letra: Aleide Ferreira. 

Intérprete: Cícero de Lima Pereira. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jaguaribe. Disponível em 

https://www.jaguaribe.ce.gov.br/simbolos.php Acesso 28 set 2020. 

 
De acordo com a letra do Hino de Jaguaribe-CE, identifica-se 
importantes características do município cearense, dentre as 
quais pode-se identificar corretamente: 

 
A) O rio que dá nome ao município e a esperança das pessoas 

no progresso entregue pelo rio. 
B) Os anos difíceis de trajetória retratados na dificuldade das 

pessoas em adquirirem água e emprego, garantido após a 
industrialização nos anos 2000. 

C) O bioma da caatinga, o clima seco e quente, em meio ao 
sentimento topófilo (sentimento bom) de seu povo. 

D) A grande floresta equatorial e a diversidade animal existente 
em toda a área territorial municipal. 

 
 
 
 
 
 
 

18. Leia o trecho a seguir: 
 

As “fabriquetas” surgem desse espaço rico e especial, o da 
cozinha. Aos poucos, com o aumento da produção do queijo, 
a “fabriqueta” se amplia e avança para a “área de serviço”. 
Posteriormente, se o negócio prosperava, tornava-se 
necessário que a queijaria se apartasse não apenas da 
cozinha, mas também da casa para se tornar um ambiente 
independente como uma oficina. 
 

ULISSES, Ivaneide. Consumo e tradição: a inserção do queijo coalho de 
Jaguaribe-CE no mercado de produtos de artesanais (1970-2010), 

2016, p. 67. 

O trecho supracitado refere-se ao 
 

A) modo de produção industrial e comercial dos queijos coalhos 
em Jaguaribe. 

B) modo de produção artesanal e familiar dos queijos coalhos em 
Jaguaribe. 

C) modo de produção industrial técnica-científica dos queijos 
coalhos em Jaguaribe. 

D) modo de produção coletiva e industrial dos queijos coalhos em 
Jaguaribe. 

 

 

19. Jaguaribe-CE, situado na faixa equatorial, tem características 
climáticas muito próprias e que ajudam a dar forma, 
parcialmente, ao conjunto de relações econômicas existentes 
no município. Sobre as características climáticas de 
Jaguaribe-CE, assinale a alternativa correta. 

 

  
A) Tropical de altitude, quente e úmido. 
B) Subtropical, quente e seco. 
C) Equatorial, semi-desértico. 
D) Tropical quente, semi-árido. 

 
 

 

20. Analise as alternativas a seguir e indique a média de 
temperatura e precipitação de Jaguaribe-CE condizente com a 
realidade da área. 

  
A) Em Jaguaribe-CE, as temperaturas médias giram em torno 

de 22ºC e a precipitação atinge até 1.200mm anualmente. 
B) Em Jaguaribe-CE, as temperaturas médias giram em torno 

de 35ºC e a precipitação atinge até 400mm anualmente. 
C) Em Jaguaribe-CE, as temperaturas médias giram em torno 

de 28ºC e a precipitação atinge até 700mm anualmente. 
D) Em Jaguaribe-CE, as temperaturas médias giram em torno 

de 20ºC e a precipitação atinge até 2.000mm anualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jaguaribe.ce.gov.br/simbolos.php%20Acesso%2028%20set%202020
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. Sobre o Anexo I do CTB, que trata dos Conceitos e Definições, 
analise as proposições a seguir:  
 

I. CANTEIRO CENTRAL - obstáculo físico construído como 
ordenador de duas pistas de rolamento, eventualmente 
substituído por marcas viárias (canteiro fictício).  

II. ILHA - obstáculo físico, colocado na pista de rolamento, 
destinado à separação dos fluxos de trânsito em uma 
interseção.  

III. REFÚGIO - parte da via, devidamente sinalizada e protegida, 
destinada ao uso de pedestres durante a permanência na 
mesma.  

IV. CARROÇA - veículo de tração animal destinado ao transporte 
de carga.  

V. CHARRETE - veículo de tração animal destinado ao transporte 
de pessoas. 

 
É correto o que se afirma 

 

A) nas afirmativas I, II e III, apenas. 
B) nas afirmativas I, III e IV, apenas. 
C) nas afirmativas IV e V, apenas. 
D) nas afirmativas II, III, IV e V, apenas. 
 

 
22. Sobre as Disposições Preliminares do Código de Trânsito 

Brasileiro, assinale a alternativa correta. 
 

A) O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território 
nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código e pelas 
decisões normativas dos órgãos integrantes do Sistema 
Nacional de Trânsito. 

B) Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, 
veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, 
para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de 
carga ou descarga. 

C) O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e 
dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das 
respectivas competências, adotar as medidas destinadas a 
assegurar esse direito desde que dentro das possibilidades de 
cada integrante. 

D) Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, 
subjetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude 
de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de 
programas, projetos e serviços que garantam o exercício do 
direito do trânsito seguro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Sobre o Sistema Nacional de Trânsito, assinale a alternativa 
incorreta de acordo com o CTB. 

 

A) É o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

B) Tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, 
administração, normatização, pesquisa, registro e 
licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem 
de condutores. 

C) São também finalidades do SNT a educação, a engenharia, e 
a operação do sistema viário. 

D) O policiamento, a fiscalização, o julgamento de infrações e de 
recursos e a aplicação de medidas administrativas são 
também finalidades do SNT. 

 

 

24. Sobre as competências dos órgãos ou entidades executivos 
de trânsito dos Municípios, assinale a alternativa incorreta. 
 

A) Compete-lhes o exercício regular do poder de polícia de 
trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que 
aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações 
privadas de uso coletivo, para todos os tipos de infrações de 
sua competência. 

B) Compete-lhes executar a fiscalização de trânsito em vias 
terrestres, edificações de uso público e edificações privadas 
de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas 
cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, 
por infrações de circulação, estacionamento e parada 
previstas neste Código. 

C) Compete-lhes aplicar as penalidades de advertência por 
escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e 
parada previstas no Código, notificando os infratores e 
arrecadando as multas que aplicar. 

D) Compete-lhes fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e 
medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por 
excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem 
como notificar e arrecadar as multas que aplicar. 

 

 

25. O Capítulo III do CTB trata das normas gerais de circulação e 
conduta e aborda vários assuntos em seus artigos e, entre 
esses, o uso de luzes e sinais de veículos. Sobre esse tema, 
assinale a assertiva incorreta. 
 

A) O condutor manterá acesa pelo menos a luz baixa do veículo 
quando sob chuva forte, neblina ou cerração. 

B) O condutor utilizará o pisca-alerta em imobilizações ou 
situações de emergência ou quando a regulamentação da via 
assim o determinar. 

C) Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a 
luz de placa. 

D) O condutor manterá acesas, à noite, as luzes de posição 
quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou 
desembarque de passageiros e carga ou descarga de 
mercadorias. 
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26. Sobre os pedestres e condutores de veículos não motorizados, 
assinale a alternativa incorreta. 

 

A) Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou 
delimitada por marcas sobre a pista e onde houver foco de 
pedestres, este deve obedecer às indicações das luzes. 

B) Onde não houver foco de pedestres, este deve aguardar que 
o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de 
veículos. 

C) Nas interseções e em suas proximidades, onde não existam 
faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na 
continuação da calçada e não deverão adentrar na pista sem 
antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito 
de veículos. 

D) Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres 
poderão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre 
ela sem necessidade, pois gozam de prioridade de passagem. 

 

 

27. Sobre a educação para o trânsito, assinale a alternativa 
incorreta.  
 

A) A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever 
prioritário para os componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito. 

B) É obrigatória a existência de coordenação educacional em 
cada órgão ou entidade normativos componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito. 

C) Os órgãos ou entidades executivas de trânsito deverão 
promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante 
convênio, o funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito, 
nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. 

D) O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os 
cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão 
ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às 
férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional 
de Trânsito. 

 

 

28. O CTB tem como complementos os Anexos I e II, sendo o 
primeiro relacionado aos conceitos e definições e, o último, 
trata de sinalização de trânsito. Considerando as disposições 
da legislação em tela, pode-se afirmar corretamente que são 
funções da sinalização vertical  
 

A) regulamentar as vias preferenciais. 
B) melhorar a percepção do condutor quanto às condições de 

operação da via.  
C) estabelecer condições, proibições, obrigações ou restrições no 

uso das vias. 
D) regulamentar a via corretamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Várias são as características dos veículos, suas 
especificações básicas, configuração e condições essenciais 
para registro, licenciamento e circulação que serão 
estabelecidas pelo órgão máximo normativo, consultivo e 
coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, em função de 
suas aplicações. Sobre essa premissa, assinale a alternativa 
correta. 

 

A) Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia 
autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que 
sejam feitas no veículo modificações de suas características 
de fábrica, salvo daquele veículo ainda não registrado e 
licenciado. 

B) Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo 
peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo 
CONTRAN. O excesso de peso será aferido por equipamento 
de pesagem ou pela verificação de documento fiscal, na forma 
estabelecida pelo órgão executivo rodoviário. 

C) Será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto 
total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície 
das vias, quando aferido pela nota fiscal da carga, na forma 
estabelecida pelo CONTRAN. 

D) Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de 
veículos serão aferidos de acordo com a metodologia e na 
periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, ouvido o órgão 
ou entidade de metrologia legal. 

 

 

30. O veículo será identificado externamente por meio de placas 
dianteira e traseira, sendo esta última lacrada em sua 
estrutura, obedecidas as especificações e modelos 
estabelecidos pelo CONTRAN. Sobre esse tema, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) Os caracteres das placas serão individualizados para cada 
veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo 
permitido o seu reaproveitamento. 

B) As placas com as cores verde e amarela da Bandeira Nacional 
serão usadas somente pelos veículos de representação 
pessoal do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos 
Presidentes do Senado Federal e da Câmara, dos Deputados 
Federais, do Presidente e dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da 
União e do Procurador-Geral da República. 

C) Os veículos de representação dos Presidentes dos Tribunais 
Federais, dos Governadores, Prefeitos, Secretários Estaduais 
e Municipais, dos Presidentes das Assembleias Legislativas, 
das Câmaras Municipais, dos Presidentes dos Tribunais 
Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo chefe do 
Ministério Público e ainda dos Oficiais Generais das Forças 
Armadas terão placas especiais, de acordo com os modelos 
estabelecidos pelo CONTRAN. 

D) Os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar 
maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de 
construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro e ao 
emplacamento na repartição competente, se transitarem em 
via pública, dispensado o licenciamento.  
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31. Sobre o Registro do veículo, assinale a alternativa correta. 
 

A) Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo 
enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e 
ambientais, vinculadas ao veículo, quando forem de 
responsabilidade do proprietário do veículo. 

B) O registro dos tratores e demais aparelhos automotores 
destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a 
executar trabalhos agrícolas será efetuado, sem ônus, pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

C) O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão 
humana e dos veículos de tração animal obedecerão à 
regulamentação estabelecida em legislação estadual do 
domicílio ou residência de seus proprietários.     

D) O registro dos tratores e demais aparelhos automotores 
destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a 
executar trabalhos agrícolas será efetuado somente mediante 
convênio. 

 

 

32. Sobre o Certificado de Licenciamento Anual, expedido ao 
veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, pode-
se afirmar corretamente que  
 

A) todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-
reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado 
anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do 
Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. 

B) o licenciamento de veículos se aplica ao veículo de uso bélico. 
C) no caso de transferência de residência ou domicílio, o 

licenciamento de origem, mesmo válido, deve ter o exercício 
renovado. 

D) o Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo 
licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e 
especificações estabelecidos pelo DENATRAN. 

 

 

33. Sobre as exigências para o transporte remunerado de 
mercadorias em motocicletas e motonetas, assinale a 
alternativa correta. 

 

A) Deve ser feita uma inspeção trimestral para verificação dos 
equipamentos obrigatórios e de segurança.        

B) A instalação ou incorporação de dispositivos para transporte 
de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do 
órgão executivo do estado ou do Distrito Federal.        

C) É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis 
ou tóxicos e de galões em motocicletas e motonetas - moto-
frete, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo 
água mineral, desde que com o auxílio de side-car, nos termos 
de regulamentação do CONTRAN.         

D) Fica excluída a competência municipal ou estadual de aplicar 
as exigências previstas em seus regulamentos para as 
atividades de moto-frete no âmbito de suas circunscrições.    
 
 
     
 
 

  

34. O CTB traz em sua redação um capítulo inteiro sobre o 
documento de habilitação onde são tratados, entre outros 
assuntos, o processo e as exigências para habilitar-se. Sobre 
esse capítulo, analise as afirmativas e assinale a incorreta. 

 

A) A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em 
vista o cometimento de infrações grave, gravíssima ou 
reincidência em infração média, obriga o candidato a reiniciar 
todo o processo de habilitação. 

B) O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá 
dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o 
cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo 
Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da 
prestação do exame de aptidão física e mental.         

C) Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se 
a exames toxicológicos para a habilitação e renovação da 
Carteira Nacional de Habilitação.          

D) Os exames toxicológicos buscarão aferir o consumo de 
substâncias psicoativas que, comprovadamente, 
comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de 
detecção mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos das 
normas do Contran.     

      
 

35. Estão previstas penalidades e medidas administrativas para o 
condutor que dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa que determine dependência entre 
as quais não se inclui:  
 

A) Aplicação das penalidades em dobro, ainda que não seja 
reincidente, aquele que se recusa a ser submetido a teste, 
exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita 
certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa.           

B) Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e 
suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. Medida 
administrativa - recolhimento do documento de habilitação e 
retenção do veículo, observado o disposto no Código de 
Trânsito Brasileiro. 

C) Aplicação em dobro da multa gravíssima, com valor 
multiplicado dez vezes em caso de reincidência no período de 
até 12 (doze) meses especificamente na infração de dirigir sob 
a influência de álcool ou de qualquer outra substância 
psicoativa que determine dependência.          

D) Em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses 
especificamente na infração de recusar-se a ser submetido a 
teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que 
permita certificar influência de álcool ou outra substância 
psicoativa, aplica-se em dobro a multa gravíssima, com valor 
multiplicado dez vezes.  
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36. Considerando algumas infrações previstas no CTB, assinale a 
alternativa incorreta.  

 

A) É infração promover, na via, competição, eventos organizados, 
exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, 
ou deles participar, como condutor, sem permissão da 
autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via.  

B) Esta conduta resulta em infração gravíssima, com penalidade 
de multa (três vezes), suspensão do direito de dirigir e 
apreensão do veículo além dasmedida administrativas de 
recolhimento do documento de habilitação e remoção do 
veículo. 

C) As penalidades por promover competição, eventos 
organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra 
de veículo na via são aplicáveis aos promotores e aos 
condutores participantes 

D) Aplica-se em dobro a multa gravíssima com valor multiplicado 
por dez vezes em caso de reincidência no período de 12 
(doze) meses da infração por promover competição, eventos 
organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra 
de veículo na via. 

 

 

37. Nas proposições a seguir temos algumas infrações previstas 
no CTB entre as quais um dos itens está incorreto. Assinale-
o.  
 

A) Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor: sem usar 
capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção e 
vestuário de acordo com as normas e especificações 
aprovadas pelo CONTRAN; transportando passageiro sem o 
capacete de segurança, na forma estabelecida no inciso 
anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do 
condutor ou em carro lateral; fazendo malabarismo ou 
equilibrando-se apenas em uma roda; transportando criança 
menor de sete anos ou que não tenha, nas circunstâncias, 
condições de cuidar de sua própria segurança são Infrações 
Gravíssimas, com Penalidade de multa e suspensão do direito 
de dirigir e Medida administrativa de Recolhimento do 
documento de habilitação. 

B) Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor: rebocando outro 
veículo, é Infração Gravíssima, com Penalidade de multa e 
suspensão do direito de dirigir e Medida administrativa de 
Recolhimento do documento de habilitação. 

C) Conduzir o veículo realizando a cobrança de tarifa com o 
veículo em movimento é infração média.  

D) A hipótese de conduzir com apenas uma das mãos 
caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o 
condutor estar segurando ou manuseando telefone celular.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Sobre as penalidades previstas no Capítulo XVI e com base 
na atual redação do CTB, assinale alternativa correta. 

 

A) A aplicação das penalidades previstas no CTB elide as 
punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes 
de trânsito, conforme disposições de lei. 

B) A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou 
entidades executivos de trânsito responsáveis pelo 
licenciamento do veículo e habilitação do condutor pela 
autoridade judiciária. 

C) As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do 
veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de 
descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas 
físicas ou jurídicas expressamente mencionados no Código. 

D) Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas 
concomitantemente as penalidades de que trata o CTB toda 
vez que houver responsabilidade solidária em infração dos 
preceitos que lhes couber observar, respondendo juntos por 
todas as faltas que lhes forem atribuídas. 

 
 
 

 

 
 

39. Sobre a autuação, prevista no CTB, analise as afirmações e 
assinale a incorreta. 
 

A) Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de 
trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, 
informando os dados a respeito do veículo. 

B) O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o 
auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou 
celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade 
de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua 
competência. 

C) A autoridade de trânsito, na esfera da competência 
estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, 
julgará a consistência do auto de infração e aplicará a 
penalidade cabível. 

D) O auto de infração será arquivado e seu registro julgado 
insubsistente: se considerado inconsistente ou irregular; se, no 
prazo máximo de sessenta dias, não for expedida a notificação 
da autuação.  

 
 
 

 

 

40. Sobre os crimes de trânsito elencados no CTB, assinale a 
alternativa correta.  
 

A) Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo 
necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, 
como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do 
Ministério Público ou ainda mediante representação da 
autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a 
suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo 
automotor, ou a proibição de sua obtenção. 

B) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem 
a duração de dois meses a três anos. 

C) Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será 
intimado a entregar à autoridade judiciária, em vinte e quatro 
horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação. 

D) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor 
cumpre-se enquanto o sentenciado, por efeito de condenação 
penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional. 


