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O caso da borboleta

"Ninguém nasce borboleta", pensou Breno. Depois disse bai-
xinho: "A borboleta é um presente do tempo". Lá fora, ela,
a borboleta, não pensava nada disso. Ocupava-se em voar
pela noite de árvore em árvore. Era azul e sem dúvida um
dia havia sido lagarta. Breno tem nove anos e é uma criança,
a lagarta é como se fosse uma borboleta criança, mas quando
Breno for adulto vira homem e não borboleta, e homens não
voam. Sonho de Breno é voar, seja como piloto de avião ou
jogador de futebol. Como borboleta, Breno nunca chegou a
pensar, tem nove anos, mas sabe que é menino e não lagarta.
A avó de Breno sempre diz: "Lagarta queima o dedinho e
come planta, mas vira borboleta. Ninguém nasce borboleta".
Agora o menino pensa e olha a borboleta na janela. "De
manhã vi um monte de buraquinhos nas folhas"; explicaram
a ele: "É coisa de lagarta". Os buracos nas acerolas e goiabas
eram coisa dos passarinhos. Isso ninguém precisou explicar,
porque ele sempre viu os passarinhos indo bicar as frutas,
menos o beija-flor, que só ia bicar a água no copo de flor
pendurado na goiabeira. "O que será que borboleta come?
Será que beija-flor só bebe água? "Pensou muito nisso e sen-
tiu fome. Saiu em direção à cozinha.

A avó cochilava de frente para a novela das sete. Justa-
mente aquela durante a qual ela mais gostava de cochilar.
Breno sabia disso e não quis acordá-la pra pedir comida. Na
cozinha a janela estava aberta. Era uma janela enorme e dava
de frente pro quintal da casa. Algumas vezes Breno ouviu
gente falando como era engraçado aquela janela na cozinha.
A avó sempre explicava que, antes de cozinha, ali havia sido
quarto, e por isso a tal janela. Breno achava normal. Desde
que tem lembrança, ali é cozinha e tem janela e ele adora.
Enquanto sua avó faz o almoço, ele olha para o mundo. O
azar é daqueles que não têm janela na cozinha. Breno decidiu
que a melhor coisa pra comer naquele momento era biscoito.
"Tomara que tenha. Se não tiver, seria muito bom comer
uns ovos."Sabe como fazer: é só acender o fogo apertando o
botão, colocar a frigideira em cima do fogo, quebrar o ovo
em cima da frigideira e ficar mexendo com o garfo. Agora
que já tem nove anos nem precisa mais de cadeira pra mexer
no fogão. Abre a geladeira e tem três ovos. Fecha a geladeira
e vai procurar o biscoito. Entra uma borboleta na cozinha.
É maior e mais bonita que a outra. Parece desesperada, bate

nas paredes uma a uma até ficar presa pela porta encostada.
Breno vai até a porta e a puxa para que saia, de lá voa direto
pro outro lado da cozinha, onde ficam a janela e o fogão.
Breno acompanha com o olhar e espera que consiga sair logo
pela janela. Em cima do fogão tem uma panela destampada
cheia de óleo (no almoço teve batata frita), a borboleta voa
na direção do fogão e, assim que chega em cima da panela,
cai no óleo como se tivesse sido atraída pra lá igual quando
Breno atrai moedas com seu ímã.

Ele correu pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo lenta-
mente. Quis tirá-la de lá, mas nunca colocou a mão no óleo
antes. Só queima se estiver de fogo aceso, tinha quase cer-
teza. Correu até o papel-toalha e tirou a borboleta de dentro
da panela. Olhou-a com atenção: toda coberta de óleo. Todas
as partes do seu corpo de inseto. As asas pingavam óleo pela
cozinha. Agora tinha certeza: só queimava se tivesse ligado
o fogo. A borboleta se mexia muito. Tratou de colocá-la em
cima da janela. Pegou o biscoito e foi para o quarto. Come-
çou a comer, era de chocolate e era bom.

Ainda assim, não conseguia esquecer a borboleta nadando
no óleo. Seu corpo inteiro afundado no óleo. Logo come-
çou a imaginar como seria se fosse ele, mergulhado no óleo
numa panela gigante que cabe criança. Imaginou seu cabelo
cheio de óleo, seus olhos, ouvidos, nariz, boca. Comia o
biscoito e imaginava. Lambeu o dedo que havia colocado na
panela pra imaginar melhor seu corpo no óleo. Não gostava
de imaginar, mas não conseguia evitar. Era igual cheirar a
mão quando está fedendo, ou alguma coisa assim. Lambeu,
e o gosto era péssimo. Muito pior que o gosto do biscoito
de chocolate. Lembrou de sua avó que dizia que o pozinho
da borboleta, se batesse no olho, deixava cego. Ficou com
medo de passar mal. O dedo que lambeu, além de óleo devia
ter o tal pozinho. Correu até a cozinha para ver a borboleta.
Estava dura, morta. Teve pena e quis enterrar. Decidiu que
a borboleta seria seu bicho preferido, caso não passasse mal
por conta daquela lambidinha no dedo. Precisava avisar a
avó pra não fritar mais batata naquela panela. Enquanto não
amanhecia, deixaria a borboleta na janela da cozinha. No
caminho de volta pro quarto viu que a avó ainda cochilava.
Deitou na cama, sua cabeça realizou os últimos mergulhos
no óleo.

Começou a pensar apenas em não passar mal por conta do
pozinho da borboleta. Ninguém nasce borboleta. Sentiu
medo e uns trecos no estômago, se apavorou achando que
era consequência do pozinho que cega quando cai no olho, e
depois dormiu.
(FONTE: Geovani Martins. O sol na cabeça. São Paulo: Companhia das Letras, 2018)

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE CRATO

1



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DE VESTIBULAR-CEV

01. (CONCURSO CRATO/2021) O caso da borboleta
expõe a relação do garoto Breno com o inseto a que
ele tanto se apegara. A partir das informações do
texto, podemos afirmar que sua principal função é:

A) Informar os cuidados necessários que crianças de nove
anos devem ter com insetos

B) Relatar a relação tranquila que o protagonista tinha
com sua avó

C) Divulgar a nova tendência em arquitetura para a classe
média, como por exemplo a janela na cozinha

D) Refletir acerca do desenvolvimento da criança a partir
de analogias com a borboleta

E) Alertar os pais acerca do risco que o pó da borboleta
causa na pele de crianças de até 9 anos, como Bruno

02. (CONCURSO CRATO/2021) Contos são gêneros
literários e, como tal, é comum que a linguagem,
neles, invista em figuras de estilo. Assinale a alter-
nativa que comprova essa afirmação, apresentando
uma figura de pensamento chamada comparação:

A) "Era igual cheirar a mão quando está fedendo, ou al-
guma coisa assim."

B) "Agora o menino pensa e olha a borboleta na janela."

C) "Ele correu pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo
lentamente."

D) "Enquanto não amanhecia, deixaria a borboleta na ja-
nela da cozinha."

E) "Só queima se estiver de fogo aceso, tinha quase cer-
teza."

03. (CONCURSO CRATO/2021) Em várias passagens
do texto podemos perceber o encantamento e afi-
nidade de Breno com a borboleta. Assinale a al-
ternativa que traz o trecho em que Breno expressa
empatia pelo inseto, através de um sentimento de
identificação.

A) "Estava dura, morta. Teve pena e quis enterrar."

B) "Sentiu medo e uns trecos no estômago."

C) "Ele correu pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo
lentamente."

D) "Seu corpo inteiro afundado no óleo."

E) "Lembrou de sua avó que dizia que o pozinho da bor-
boleta, se batesse no olho, deixava cego.".

04. (CONCURSO CRATO/2021) O ciclo da vida,
tanto de Breno quanto da Borboleta, se asseme-
lha muito, quando estamos lendo o texto. Aponte
a ÚNICA alternativa que não descreve uma passa-
gem cronológica vivida como transformação pelos
personagens.

A) "Era azul e sem dúvida um dia havia sido lagarta"

B) "Lagarta queima o dedinho e come planta, mas vira
borboleta"

C) "Agora que já tem nove anos nem precisa mais de ca-
deira pra mexer no fogão"

D) "Estava dura, morta. Teve pena e quis enterrar"

E) "Começou a pensar apenas em não passar mal por
conta do pozinho da borboleta"

05. (CONCURSO CRATO/2021) A Avó de Breno é
mencionada em alguns trechos da história, sempre
de uma maneira secundária, sem interferência di-
reta nos acontecimentos com a borboleta. Assinale
a alternativa que NÃO traz um pensamento do ga-
roto acerca de sua avó:

A) "A avó cochilava de frente para a novela das sete"

B) "aquela durante a qual ela mais gostava de cochilar"

C) "não quis acordá-la pra pedir comida"

D) "como se tivesse sido atraída pra lá igual quando Breno
atrai moedas com seu ímã"

E) "No caminho de volta pro quarto viu que a avó ainda
cochilava"

06. (CONCURSO CRATO/2021) A frase: "Ele correu
pra ver a borboleta, ela nadava pelo óleo lentamente"
pode ser classificada como:

A) Oração Coordenada Sindética Adversativa

B) Oração Coordenada Assindética

C) Oração Assindética Explicativa

D) Oração Coordenada Conclusiva

E) Oração Coordenada Alternativa
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07. (CONCURSO CRATO/2021) Na frase "Em cima
do fogão tem uma panela destampada cheia de óleo
(no almoço teve batata frita)", o termo destacado é
considerado:

A) Verbo transitivo indireto, por não necessitar de prepo-
sição.

B) Verbo intransitivo, pois traz o sentido completo da
ação sem a necessidade de complemento.

C) Substantivo concreto, no grau normal.

D) Advérbio de lugar.

E) Substantivo concreto, no grau superlativo absoluto sin-
tético.

08. (CONCURSO CRATO/2021) Em "Breno atrai
moedas com seu ímã", o verbo destacado em ne-
grito é classificado como:

A) Verbo transitivo direto no tempo presente

B) Verbo transitivo indireto no tempo passado

C) Verbo intransitivo no futuro

D) Verbo na forma nominal de infinitivo

E) Verbo na forma nominal de gerúndio

09. (CONCURSO CRATO/2021) A palavra "crase"é
de origem grega e significa "fusão", "mistura". Na
língua portuguesa, é o nome que se dá à "junção"de
duas vogais idênticas.
Assinale a ÚNICA alternativa em o uso da crase foi
feito de maneira INCORRETA

A) Joana disse: "Vou à igreja"

B) Refiro-me à aluna que esteve aqui semana passada

C) Aquela aluna nunca está atenta à aula

D) Ligo-te hoje à noite

E) Escreve à lápis, assim podemos apagar o que for pre-
ciso

10. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a ÚNICA
alternativa que traz o uso incorreto da vírgula:

A) Não gosto, nem desgosto

B) Quando sai o resultado, ainda não sei

C) Senhor, disse o velho, tenho grandes contentamentos
em estar plantando-a.

D) Estudei muito, mas não consegui ser aprovada

E) Minha filha, de quem só guardo boas lembranças,
deixou-nos em fevereiro de 2020

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

11. (CONCURSO CRATO/2021) A razão entre a área
de um quadrado e um triângulo equilátero é 3

√
3.

Sabendo que o quadrado tem medida do lado igual
a 6 cm, encontre a medida do lado do triângulo
equilátero.

A) 4,5 cm

B) 9 cm

C) 3 cm

D) 8 cm

E) 4 cm

12. (CONCURSO CRATO/2021) Qual o resto da divi-
são do polinômio 7x79 − 15x47 + 6x13 + 37 pelo
binômio x− 1?

A) 37

B) 28

C) 1

D) 35

E) 6

13. (CONCURSO CRATO/2021) Considere os con-
juntos não vazios A e B tais que |A| = 4 e |A x
B| = 36, em que |X| indica o número de elementos
do conjunto X eX x Y significa o produto cartesi-
ano de X por Y . Nessas condições determine |B|.

A) 8

B) 6

C) 9

D) 10

E) 12
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14. (CONCURSO CRATO/2021) Identifique a alter-
nativa verdadeira

A)
√

(2−
√
5)2 +

√
5 = 2

B)
√
a2 + b2 = a+ b para todos a, b ∈ R.

C) a3 + b3 = (a+ b)(a2 +2ab+ b2) para todos a, b ∈ R.

D) 25.5−2 = 5−1

E) Todo triângulo equilátero é isósceles

15. (CONCURSO CRATO/2021) A negação de "73 é
um número primo ou é menor que 28" é:

A) 73 não é um número primo e é maior do que ou igual
a 28

B) 73 é um número primo e é maior que 28

C) 73 é um número primo ou é maior que 38

D) 73 não é um número primo e é menor que 28

E) 73 é um número primo ou é maior do que ou igual a 28

COMPETÊNCIA SÓCIO-EMOCIONAL

16. (CONCURSO CRATO/2021) Preferência por estar
em situações de interação social, facilidade em es-
tabelecer vínculos interpessoais e em expressar-se
afetivamente são traços de personalidade observa-
dos em pessoas com maior nível de:

A) Abertura para experiências

B) Conscienciosidade

C) Extroversão

D) Neuroticismo

E) Agradabilidade

17. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale com V (ver-
dadeiro) ou F (falso) os itens abaixo.

I) Questões relacionadas as competências socioemocio-
nais têm sido atualmente discutidas e valorizadas por
várias áreas do conhecimento, incluindo a psicologia e
a educação.

II) Maiores índices de autoeficácia e resolução de proble-
mas podem estar associados a um nível maior de de-
senvolvimento das competências socioemocionais.

III) Dificuldade persistente em regular as emoções pode
estar relacionada a prejuízos no desenvolvimento das
competências socioemocionais.

IV) Habilidade em estabelecer uma comunicação assertiva
e interações sociais mais saudáveis podem indicar um
maior nível de desenvolvimento das competências so-
cioemocionais.

Marque a opção com a sequência correta, de cima
para baixo.

A) V, V, V, V

B) F, F, V, V

C) V, V, F, F

D) F, F, F, F

E) V, F, F, V

18. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva INCORRETA:

A) Traços de personalidade mais adaptativos estão asso-
ciados a um nível mais saudável de funcionamento da
personalidade do indivíduo.

B) Um indivíduo que apresenta traços de personalidade
desadaptativos tende a apresentar prejuízos no seu ní-
vel de funcionamento da personalidade.

C) Traços de personalidade mais saudáveis podem repre-
sentar uma propensão ao enfrentamento de dificulda-
des de forma desorganizada e desadaptativa.

D) Um indivíduo com um nível mais adequado de funci-
onamento da personalidade apresenta uma predisposi-
ção a possuir um autoconceito mais positivo e adapta-
tivo.

E) Um indivíduo com prejuízo no nível de funcionamento
da personalidade tende a apresentar uma inclinação a
ter um comportamento social desadaptativo.

19. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva correta quando se trata de uma educação vol-
tada para a integralidade do sujeito.

A) A educação integral se baseia em respeitar os aspectos
intelectuais, físicos, sociais, culturais e emocionais do
sujeito.
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B) A educação integral se volta prioritariamente para a di-
mensão emocional do sujeito.

C) No que se refere ao tempo de permanência na escola,
é estritamente necessário que seja integral.

D) O caráter científico e intelectual são os mais predomi-
nantes.

E) Se refere apenas as questões comunitárias e sociais.

20. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação aos valo-
res éticos, assinale a alternativa incorreta.

A) Tolerância

B) Individualidade

C) Dependência

D) Honestidade

E) Justiça

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

21. (CONCURSO CRATO/2021) O envio de e-mail
tornou-se uma tarefa rotineira no ambiente profis-
sional e doméstico. O preenchimento correto dos
campos é essencial utilização dos recursos disponí-
veis nos principais aplicativos de gerenciamento de
correio eletrônico.
Assinale a alternativa que corresponde a função do
campo cco.

A) Armazenar a informação sobre a criptografia adotada;

B) Armazenar o endereço de retorno do e-mail;

C) Armazenar o endereço do servidor de e-mail;

D) Armazenar o(s) endereço(s) de destino(s) de cópia(s)
oculta(s) do e-mail;

E) Armazenar o endereço do remetente.

22. (CONCURSO CRATO/2021) Em um sistema Li-
nux a navegação entre diretórios pode ser feita com
o comando "cd". Assinale a alternativa que apre-
senta o comando utilizado para mostrar o caminho
do diretório atual?

A) mkdir;

B) top;

C) free;

D) pwd;

E) ps.

23. (CONCURSO CRATO/2021) Analise as alterna-
tivas abaixo e assinale a que apresenta o resul-
tado da ação: Pressionar simultaneamente as teclas
"Ctrl"e "+"no Firefox ou Google Chrome.

A) Uma nova janela é aberta;

B) Uma nova guia é aberta;

C) Aumenta o zoom;

D) Aumenta o volume;

E) Retorna para a página anterior.

24. (CONCURSO CRATO/2021) Observe a figura
abaixo assinale a alternativa que corresponde a
função do último ícone, que encontra-se em desta-
que. ↓

A) Destacar o parágrafo;

B) Destacar o início de uma linha;

C) Mostrar / Ocultar marcações de parágrafo e outros sím-
bolos ocultos;

D) Desativar os marcadores;

E) Alterar alinhamento do texto.

25. (CONCURSO CRATO/2021) O que ocorre
quando se pressiona a tecla F2 sobre uma célula se-
lecionada no Microsoft Excel?

A) A célula entra em modo de edição;

B) O conteúdo da célula é excluído;

C) Altera a formação da célula para moeda;

D) Altera a cor da célula;

E) Trava o conteúdo da célula.
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CONHECIMENTOS GERAIS

26. (CONCURSO CRATO/2021) "O Estado, enten-
dido como ordenamento político de uma comuni-
dade, nasce da dissolução da comunidade primitiva
fundada sobre os laços de parentesco e da formação
de comunidades mais amplas derivadas da união de
vários grupos familiares por razões de sobrevivên-
cia interna (o sustento) e externas (a defesa)". O
fragmento do texto que trata sobre a origem do Es-
tado foi retirado do livro: "Estado, Governo e Soci-
edade"de Norberto Bobbio. Na idade moderna três
filósofos constituíram em seus escritos uma teoria
sobre o Estado que, embora influenciados por mo-
mentos históricos e políticos diferentes, ficaram co-
nhecidos como "filósofos contratualistas". São eles:

A) Thomas Hobbes, Marx Weber e Emili Durkayme

B) John Locke, Emili Durkayme e Thomas Hobbes

C) Max Weber, Emmanuel Kant e Jean-Jacques Rousseau

D) jean-Jacques Rousseau, Jonh Lock e Voltaire

E) Thomas Hobes, Jonh Locke e jean-Jacques Rousseau

27. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a formação
política e econômica do Estado brasileiro é correto
afirmar que os principais fatos que influenciaram
esse processo foram:

A) Insatisfação da elite econômica com o poder central,
característica do Império, abolição da escravatura, luta
por novos ideais de uma sociedade mais justa e iguali-
tária;

B) Abolição da escravatura, revolta da população contra o
poder central do império, influência do ideário revolu-
cionário da revolução francesa e pressão da burguesia
nascente;

C) Abolição da escravatura, insatisfação da elite econô-
mica com o poder central do império, pressão externa
promovida pela revolução industrial e consolidação do
capitalismo na Europa e influência do ideário revoluci-
onário promovido pela revolução francesa;

D) A abolição da escravatura, insatisfação da elite econô-
mica com o poder central do império, a urgência da
formação de um Estado-Nação, a emergência de uma
burguesia nacional e o processo de urbanização.

E) A abolição da escravatura, movimentos revolucioná-
rios por igualdade e justiça social, pressão eterna pro-
movida pela revolução industrial e consolidação do ca-
pitalismo e a emergência de uma ideologia liberal.

28. (CONCURSO CRATO/2021) Geograficamente, o
Brasil está dividido em 5 (cinco) Regiões. De acordo
com o processo histórico de ocupação do território
quais foram as primeiras regiões ocupadas para co-
lonização?

A) Litoral, tendo como principal produto explorado o pau-
brasil; iniciando posteriormente o ciclo da cana-de-
açúcar no Nordeste, sendo Salvador (BA) a primeira
sede do governo português. Posteriormente, a ocupa-
ção foi ampliada para o interior, início da pecuária. A
expansão da ocupação do território avançou para o su-
deste, expansão da pecuária e da exploração de miné-
rios.

B) Interior, avançando para o sudeste, tendo o Rio de
Janeiro como principal sede do governo português,
tornando-se o centro de planejamento de ocupação do
espaço.

C) Amazonas, com o ciclo da borracha dando início às
primeiras vilas, expandindo-se para o sudeste com a
pecuária e mineração e por último o semiárido nordes-
tino por ser uma região desfavorável para lavouras.

D) Sul, com os primeiros migrantes Europeus que povoa-
ram o território, seguindo para o Sudeste, com desta-
que para o litoral paulista com a expansão da pecuária
e Minas Gerais, iniciando o ciclo do ouro. Sendo São
Paulo a primeira sede do governo português.

E) Iniciou com o povoamento da região Centro-Oeste e
Sul, tendo como principal produto explorado o pau-
brasil, iniciando posteriormente o ciclo da cana-de-
açúcar no Nordeste, sendo Salvador (BA) a primeira
sede do governo português.

29. (CONCURSO CRATO/2021)
Se você parar pra ouví
O que tenho pra conta
Vai saber do Cariri
Do sul do meu Ceará
É História verdadeira
Que agora vou narrá

É uma bela região
A mais linda que já ví
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Ela enche de paixão
Aquele que passa aqui
Conhece bem o encanto
Das terras do Carirí

O Geoparque Araripe
Com a sua divisão
Cada etapa que existe
Faz a complementação
Da Cultura Ambiental
Que engrandece a educação

Os que formam o Geoparque
Nove Geossítios são
Nesta viagem embarque
Pra tirar a conclusão
Sei que você vai gostar
Lhe digo de antemão
Fragmento do Cordel: O CARIRI E O GEOPARQUE Autor: Professor Lula Fideles

De acordo com o fragmento acima existem 9 (nove)
Geossítios que formam o Geoparque Araripe. Os
Geossítios estão localizados nos seguintes municí-
pios:

A) Crato, Nova Olinda, Missão Velha, Assaré, Jardim e
Juazeiro do Norte

B) Crato, Juazeiro do Norte, Caririaçu, Barbalha, Missão
Velha e Santana do Cariri

C) Barbalha, Juazeiro do Norte, Nova Olinda, Assaré,
Missão Velha e Caririaçu

D) Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha,
Nova Olinda e Santana do Cariri

E) Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Assaré, Nova
Olinda e Caririaçu

30. (CONCURSO CRATO/2021) As questões relacio-
nadas às desigualdades sociais, tais como: pobreza,
miséria, fome e violência, sempre estiveram presen-
tes na paisagem árida do Nordeste. Obras como
"O Quinze", "Vidas Secas"e "Morte e Vida Seve-
rina"retratam a dura realidade e a vida miserável
do sertanejo resultante da luta pela sobrevivência
que é ameaçada pela "seca", frente ao descaso e vi-
olência do poder político e econômico que deixavam
homens, mulheres, jovens e crianças à mercê da

fome. Tentando escapar da morte, transformavam-
se em "retirantes". Essas obras foram escritas, res-
pectivamente por:

A) Jorge Amado; Rachel de Queiroz e Graciliano Ramos

B) Raquel de Queiroz, Graciliano ramos e João Cabral de
Melo Neto

C) Manoel Bandeira; Jose Lins do Rego e Euclides da Cu-
nha

D) Ariano Suassuna; Graciliano Ramos e Jorge Amado

E) Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Manoel Ban-
deira
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AGENTE DE TRÂNSITO

31. (CONCURSO CRATO/2021) A lei 9.503/97 institui
o Código de Trânsito Brasileiro. Tomando por base
tal lei e seus anexos, marque a alternativa INCOR-
RETA.

A) A preservação da saúde e do meio ambiente estão in-
clusas nas prioridades do Sistema Nacional de Trân-
sito.

B) Considera-se trânsito a movimentação e imobilização
de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres.

C) O Sistema Nacional de Trânsito tem por finalidade o
registro e licenciamento de veículos, formação, habili-
tação e reciclagem de condutores.

D) São vias terrestres urbanas as ruas, as avenidas, os lo-
gradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as
rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão
ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo
com as peculiaridades locais e as circunstâncias espe-
ciais.

E) Os órgãos e entidades componentes do Sistema Naci-
onal de Trânsito respondem objetivamente, por danos
causados aos cidadãos em virtude de má sinalização da
via.

32. (CONCURSO CRATO/2021) Recusar-se a entregar
à autoridade de trânsito ou a seus agentes, medi-
ante recibo, os documentos de habilitação, de re-
gistro, de licenciamento de veículo e outros exigidos
por lei, para averiguação de sua autenticidade, con-
forme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é uma
infração de trânsito e pode acarretar:

A) remoção do veículo.

B) retenção do veículo.

C) suspensão do direito de dirigir.

D) recolhimento do documento de habilitação.

E) perda de 7 pontos na carteira.

33. (CONCURSO CRATO/2021) O Código de Trânsito
Brasileiro - CTB aponta que, a implementação, ma-
nutenção e operação do sistema de estacionamento
rotativo pago nas vias é competência:

A) dos proprietários de estabelecimentos privados de uso
coletivo.

B) de empresas terceirizadas responsáveis pela ZONA
AZUL.

C) da União, no âmbito de sua circunscrição.

D) dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Mu-
nicípios, no âmbito de sua circunscrição.

E) dos condomínios constituídos por unidades autôno-
mas.

34. (CONCURSO CRATO/2021) Senhor Felício, que
possui habilitação na categoria B, precisou se des-
locar da sua fazenda até o comércio de sua cidade,
então pegou seu veículo e foi dirigindo. No caminho
ele se deparou com uma operação de fiscalização, ao
ser parado, o agente de trânsito verificou no docu-
mento do veículo que o peso bruto total do mesmo
excedia 3.500kg. Senhor Felício foi informado que
estava cometendo uma infração de trânsito. Sobre
essa infração, é correto afirmar que:

A) é uma infração gravíssima com penalidade de multa
(três vezes).

B) haverá o recolhimento da habilitação.

C) o condutor perderá 7 pontos na carteira.

D) o veículo ficará retido até a apresentação de condutor
habilitado.

E) será necessário transbordo de carga.

35. (CONCURSO CRATO/2021) O uso de luzes em veí-
culo deverá obedecer a algumas determinações da-
das pelo Código de trânsito Brasileiro. Tomando
como fundamento tais determinações, marque a al-
ternativa CORRETA.

A) O condutor manterá aceso o pisca alerta do veículo
quando sob chuva forte, neblina ou cerração.

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

C) Nas vias iluminadas o condutor deve usar luz alta, ex-
ceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo.

D) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, uti-
lizando luz alta, durante a noite e durante o dia nos
túneis providos de iluminação pública e nas rodovias.

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE CRATO

1



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DE VESTIBULAR-CEV

E) O condutor utilizará o pisca-alerta para indicar a in-
tenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou
para indicar a existência de risco à segurança para os
veículos que circulam no sentido contrário.

36. (CONCURSO CRATO/2021) Baseando-se no Có-
digo de Trânsito Brasileiro, julgue as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

I. O cidadão tem o direito de sugerir alterações em nor-
mas, legislação e outros assuntos pertinentes ao Có-
digo de Trânsito.

II. Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trân-
sito têm o dever de replicar as solicitações feitas pelos
cidadãos, dentro de prazos mínimos.

III. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou pro-
moção, nos meios de comunicação social, de produto
oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá,
obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a
ser conjuntamente veiculada.

IV. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não
poderá efetuar ultrapassagem, exceto quando houver
sinalização permitindo.

A) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

B) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

C) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

D) Somente as afirmativas I e III estão corretas.

E) Todas as afirmativas estão corretas.

37. (CONCURSO CRATO/2021) Analise as assertivas
abaixo e preencha os parênteses com V para verda-
deiro e F para falso, em seguida marque a alterna-
tiva que indica a sequência CORRETA dos parên-
teses de cima para baixo.

( ) Executar operação de retorno nas interseções, entrando
na contramão de direção da via transversal configura
infração gravíssima com penalidade de multa.

( ) Seguir veículo em serviço de urgência, estando este
com prioridade de passagem devidamente identificada
por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e ilu-
minação vermelha intermitentes é uma infração de na-
tureza média com penalidade de multa.

( ) Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima,
de adotar providências para remover o veículo do lo-
cal, quando necessária tal medida para assegurar a se-
gurança e a fluidez do trânsito caracteriza-se como in-
fração grave com penalidade de multa.

( ) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis
à segurança é infração de natureza leve com penalidade
de multa.

A) V, V, V, F

B) V, F, F, V

C) V, V, F, V

D) F, V, V, F

E) F, F, F, V

38. (CONCURSO CRATO/2021) Um agente de trân-
sito no exercício de sua função estava próximo a
uma faixa de pedestres com sinalização semafórica.
O sinal luminoso estava vermelho para os veículos
que ali trafegavam, por não haver nenhum pedes-
tre no local o agente ordenou com sons de apito e
gestos, que os condutores seguissem o fluxo e deso-
bedecessem ao semáforo. José, que era um dos con-
dutores que transitavam na via, sentiu-se inseguro
e não avançou o sinal vermelho.
Sobre a situação hipotética, assinale a opção COR-
RETA.

A) José agiu de maneira correta, já que o semáforo não
lhe era favorável, sendo assim não poderá ser autuado.

B) Na situação descrita, o agente, caso quisesse, poderia
autuar José por desobedecer às ordens por ele emana-
das.

C) José agiu erroneamente, tendo cometido infração de
natureza grave, passível de multa e remoção do veí-
culo.

D) Ao agente de trânsito, só existe o dever legal da autua-
ção, uma vez que foi constatada a infração de desobe-
diência às suas ordens.

E) O agente não tem autoridade para ordenar a desobedi-
ência à sinalização semafórica.
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39. (CONCURSO CRATO/2021) Segundo o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), ultrapassar veículos em
fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela,
bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstá-
culo, com exceção dos veículos não motorizados,
pode ensejar, além da pontuação inerente a gravi-
dade da infração:

A) multa, apenas.

B) retenção do veículo.

C) remoção do veículo.

D) recolhimento do documento de habilitação.

E) suspensão do direito de dirigir.

40. (CONCURSO CRATO/2021) Julgue os itens a se-
guir com base na Lei 9.503/97 que institui o CTB,
em seguida assinale a alternativa CORRETA.

I. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via,
sinalização prevista no Código de Trânsito Brasileiro e
em legislação complementar, destinada a condutores e
pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.

II. Com autorização do CONTRAN, é permitida a utiliza-
ção de sinalização não prevista no Código de Trânsito
Brasileiro por período preestabelecido.

III. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição so-
bre a via poderá retirar ou determinar a imediata re-
tirada de qualquer elemento que prejudique a visibi-
lidade da sinalização viária e a segurança do trânsito,
com ônus para quem o tenha retirado.

IV. A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou
símbolos ao longo das vias é permitida desde que não
prejudique a visibilidade da sinalização viária.

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.

B) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

C) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

D) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.

E) Todas as afirmativas estão corretas.

41. (CONCURSO CRATO/2021) Analise as alternati-
vas à luz do CTB e assinale a INCORRETA.

A) O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de
seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indis-
pensáveis à segurança do trânsito.

B) Os veículos destinados a socorro de incêndio e salva-
mento, os de polícia, os de fiscalização e operação de
trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trân-
sito, gozam de livre parada e estacionamento no local
da prestação de serviço, desde que devidamente sina-
lizados, devendo estar identificados na forma estabele-
cida pelo CONTRAN.

C) O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre
do lado da calçada, exceto para o condutor.

D) O Código de Trânsito Brasileiro permite exceção para
o trânsito de veículos sobre calçadas.

E) Nas vias providas de acostamento, os veículos parados,
estacionados ou em operação de carga ou descarga de-
verão estar situados fora da pista de rolamento.

42. (CONCURSO CRATO/2021) O capitulo IX do Có-
digo de Trânsito Brasileiro em seu artigo 96, classi-
fica os veículos de acordo com sua espécie, categoria
e tração. Com base nessa classificação relacione as
colunas abaixo.

1. Espécie

2. Categoria

3. Tração

( ) misto

( ) elétrico

( ) oficial

( ) coleção

( ) particular

( ) automotor

( ) passageiros

( ) especial

( ) aluguel

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo é:

A) 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1

B) 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2

C) 1, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 3, 2
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D) 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2

E) 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 3

43. (CONCURSO CRATO/2021) Alan conduzia seu
automóvel na rua de sua residência em direção à
rodovia José Aval de Sousa, e ao cruzar a rodovia
foi acometido por uma motocicleta que circulava
pela mesma e vinha a sua direita, o condutor da
motocicleta, Pedro, apavorado percebeu que o cru-
zamento não era sinalizado. De acordo com as nor-
mas de circulação e conduta, nessa situação quem
teria preferência de passagem?

A) Pedro, pois circulava a direita do outro condutor.

B) Alan, pois estava no veículo de maior porte.

C) Pedro, pois estava no veículo de menor porte.

D) Alan, pois circulava pelo lado direito da via.

E) Pedro, pois transitava pela rodovia José Aval de Sousa.

44. (CONCURSO CRATO/2021) Com base no Código
de Trânsito Brasileiro, preencha os parênteses rela-
cionando as infrações às suas gravidades.

1. Conduzir o veículo que não esteja registrado e devida-
mente licenciado.

2. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma
compatível com a segurança do trânsito nos locais
onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente da
autoridade de trânsito, mediante sinais sonoros ou ges-
tos.

3. Portar no veículo placas de identificação em desacordo
com as especificações e modelos estabelecidos pelo
CONTRAN.

4. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo,
préstito, desfile e formações militares, salvo com auto-
rização da autoridade de trânsito ou de seus agentes.

( ) Infração Média

( ) Infração Grave

( ) Infração Gravíssima

( ) Infração Leve

A sequência CORRETA, de cima para baixo é:

A) 4, 3, 2, 1

B) 4, 1, 2, 3

C) 1, 2, 3, 4

D) 3, 4, 1, 2

E) 3, 2, 1, 4

45. (CONCURSO CRATO/2021) José é motorista pro-
fissional e exerce sua profissão prestando serviço
para uma escola. Certo dia, em uma determinada
via pública, conduzindo um ônibus de transporte
de alunos, atropelou um ciclista, que, infelizmente,
veio a óbito ainda no local do acidente. Com base
no CTB, nessa situação hipotética, José:

A) responderá por homicídio doloso e com penalidade de
multa.

B) responderá por homicídio doloso e a pena será aumen-
tada de 1/6 à metade e multa.

C) responderá por homicídio doloso e a pena será aumen-
tada de 1/3 (um terço) à metade.

D) poderá ter suspenso ou proibido o direito de se obter
a permissão ou a habilitação para dirigir veículo auto-
motor, apenas.

E) será penalizado com detenção, e suspensão ou proibi-
ção de se obter a permissão ou a habilitação para di-
rigir veículo automotor, e sua pena será aumentada de
1/3 (um terço) à metade.

46. (CONCURSO CRATO/2021) Era véspera de Natal
do ano 2020 e Maria estava dirigindo seu veículo
nas proximidades de sua casa, quando uma viatura
da fiscalização de trânsito se aproximou ao notar
que Maria estava praticando movimentos irregu-
lares. Ao ser abordada pelos agentes de trânsito,
foi solicitado que Maria fizesse o teste do etilôme-
tro e entregasse sua habilitação e o documento do
veículo. No teste do etilômetro foi constatado 0,39
miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Além
disso, os agentes verificaram que a habilitação de
Maria estava vencida desde setembro 2020.
Com relação ao exposto acima, é correto afirmar
que Maria poderá responder:

A) pelos crimes de conduzir veículo automotor sob a in-
fluência de álcool e dirigir com habilitação vencida há
mais de 30 dias.
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B) somente pelo crime de embriaguez ao volante, uma vez
que o fato de a habilitação estar vencida constitui ape-
nas uma infração administrativa.

C) somente pelo crime de habilitação vencida há mais de
30 dias, uma vez que dirigir sob a influência de álcool
constitui apenas uma infração administrativa.

D) somente pelo crime de dirigir com habilitação vencida
há mais de 30 dias, pois dirigir sob a influência de
álcool só configura crime quando ocorre acidente de
trânsito com vítima fatal.

E) Maria não responderá por nenhum crime, pois o Có-
digo de Trânsito não tem previsão para crimes.

47. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com ca-
pítulo XIX do Código de Trânsito Brasileiro, que
aborda sobre os crimes de trânsito, analise os itens
abaixo:

I. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser
imposta isolada ou cumulativamente com outras pena-
lidades.

II. Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu
será intimado a entregar à autoridade policial, em qua-
renta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Car-
teira de Habilitação.

III. A penalidade de suspensão ou de proibição de se ob-
ter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por
efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabe-
lecimento prisional.

Assinale a alternativa CORRETA:

A) Está correto apenas o item I.

B) Está correto apenas o item II.

C) Estão corretos apenas os itens I e III.

D) Estão corretos apenas os itens II e III.

E) Estão corretos os itens I, II e III.

48. (CONCURSO CRATO/2021) Marque a alternativa
que está em consonância com o Código de Trânsito
Brasileiro:

A) o veículo só poderá transitar pela via quando atendidos
os requisitos e condições de segurança estabelecidos
pelos órgãos de trânsito no âmbito de sua circunscri-
ção.

B) é inadmissível o transporte de carga em veículos desti-
nados ao transporte de passageiros.

C) é vedado, nas áreas envidraçadas do veículo o uso de
cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos
em movimento, salvo nos que possuam espelhos retro-
visores em ambos os lados.

D) em casos excepcionais, o veículo poderá transitar com
equipamento ou acessório proibido.

E) é obrigatório nos veículos, o equipamento suplementar
de retenção - air bag frontal para o condutor e todos os
passageiros.

49. (CONCURSO CRATO/2021) Deixar o condutor de
prestar socorro à vítima de acidente de trânsito
quando solicitado pela autoridade e seus agentes,
é uma infração:

A) de natureza média e penalidade de multa.

B) de natureza gravíssima, com recolhimento da habilita-
ção.

C) de natureza grave, com penalidade de multa, apenas.

D) de natureza gravíssima com penalidade de multa, ape-
nas.

E) de natureza grave, com penalidade de multa e com re-
tenção do veículo.

50. (CONCURSO CRATO/2021) As motocicletas e mo-
tonetas destinadas ao transporte remunerado de
mercadorias - moto-frete - somente poderão circu-
lar nas vias com autorização emitida pelo órgão ou
entidade executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal, para isso algumas exigências são
necessárias. A respeito do moto-frete, assinale a al-
ternativa CORRETA.

A) É necessário que haja uma inspeção anual para verifi-
cação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.

B) O protetor de motor mata-cachorro, é um item a ser
instalado obrigatoriamente, fixando-o no motor do veí-
culo.
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C) É obrigatória a instalação de aparador de linha antena
corta-pipas, nos termos de regulamentação do CON-
TRAN.

D) O veículo precisa estar registrado na categoria passa-
geiros.

E) É terminantemente proibido o transporte de combustí-
veis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos
veículos.

51. (CONCURSO CRATO/2021) A habilitação para
conduzir veículo automotor e elétrico será apurada
por meio de exames que deverão ser realizados
junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou
do Distrito Federal, do domicílio ou residência do
candidato, ou na sede estadual ou distrital do pró-
prio órgão. Se tratando de habilitação e seu pro-
cesso, é CORRETO afirmar que:

A) O condutor deve ser penalmente imputável, saber ler
e escrever e possuir carteira de habilitação ou equiva-
lente.

B) Ao candidato aprovado será conferida Permissão para
Dirigir, com validade de cinco anos.

C) Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá es-
tar habilitado no mínimo há dois anos na categoria B
e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravís-
sima, ou ser reincidente em infrações médias, durante
os últimos doze meses.

D) A validade da Carteira Nacional de Habilitação está
condicionada ao prazo de vigência do exame de apti-
dão física e mental.

E) A formação de condutores poderá ter como opção o
curso de direção defensiva e de conceitos básicos de
proteção ao meio ambiente relacionados com o trân-
sito.

52. (CONCURSO CRATO/2021) O candidato à habili-
tação deverá submeter-se a exames realizados pelo
órgão executivo de trânsito. São eles:

I. Exame escrito, sobre legislação de trânsito.

II. Exame de direção veicular, realizado na via pública,
em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-
se.

III. De noções de primeiros socorros.

IV. De aptidão física e mental.

A ordem CORRETA dos exames, conforme o CTB
é:

A) I, III, VI, II

B) IV, I, III, II

C) III, IV, I, II

D) IV, III, I, II

E) I, II, III, IV

53. (CONCURSO CRATO/2021) Todo veículo automo-
tor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque,
para transitar na via, deverá ser licenciado anual-
mente pelo órgão executivo de trânsito do Estado,
ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veí-
culo. Com base no que diz o Código de Trânsito
Brasileiro sobre o licenciamento de veículos, mar-
que a alternativa INCORRETA.

A) O primeiro licenciamento será feito simultaneamente à
compra do veículo.

B) O veículo somente será considerado licenciado es-
tando quitados os débitos relativos a tributos, encar-
gos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao
veículo, independentemente da responsabilidade pelas
infrações cometidas.

C) Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá compro-
var sua aprovação nas inspeções de segurança veicu-
lar e de controle de emissões de gases poluentes e de
ruído.

D) É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento
Anual.

E) Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento
e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN du-
rante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino.

54. (CONCURSO CRATO/2021) Relacione as colunas
corretamente, baseando-se no Código de Trânsito
Brasileiro, e assinale a alternativa que indica o
preenchimento CORRETO dos parênteses de cima
para baixo.

I. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança
de sinal luminoso.
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II. Retirar do local veículo legalmente retido para regula-
rização, sem permissão da autoridade competente ou
de seus agentes.

III. Conduzir veículo sem os documentos de porte obriga-
tório.

IV. Transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária
a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à
segurança.

( ) Infração grave

( ) Infração Gravíssima

( ) Infração Média

( ) Infração Leve

A) IV, II, I, III

B) I, II, III, IV

C) III, IV, II, I

D) II, III, IV, I

E) IV, III, II, I

55. (CONCURSO CRATO/2021) Nas alternativas
abaixo estão descritas infrações de trânsito com
a mesma gravidade, as mesmas penalidades e as
mesmas medidas administrativas, de acordo com o
CTB. Excetua-se desse contexto somente a infração
citada na alternativa:

A) Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir ma-
nobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapa-
gem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento
de pneus.

B) Bloquear a via com veículo.

C) Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de
identificação do veículo.

D) Conduzir o veículo com qualquer uma das placas de
identificação sem condições de legibilidade e visibili-
dade.

E) Transitar com o veículo na faixa ou via de trânsito ex-
clusivo, regulamentada com circulação destinada aos
veículos de transporte público coletivo de passageiros,
salvo casos de força maior e com autorização do poder
público competente.

Texto para as questões 56 e 57.

Era um domingo a tarde, quando um acidente trá-
gico entre um ônibus e um caminhão deixou cinco pes-
soas feridas e causou a morte de outras duas. Durante
o percurso o caminhão ao fazer uma ultrapassagem pela
contramão em local não permitido pela sinalização hori-
zontal, colidiu de frente com um ônibus que circulava no
fluxo oposto. De acordo com o equipamento registrador
de velocidade o caminhão trafegava a 50km/h e a veloci-
dade máxima da via era de 60km/h. O motorista do cami-
nhão fugiu e abandonou o veículo na via, não prestando
assim nenhuma forma de socorro.

56. (CONCURSO CRATO/2021) Preencha os parênte-
ses com V para verdadeiro e F para falso, sobre o
caso pressuposto no texto, considerando o que versa
o Código de Trânsito Brasileiro.

( ) O simples fato do condutor do caminhão prestar so-
corro às vítimas, o livraria de uma prisão em flagrante.

( ) A ultrapassagem em local não permitido é um fator
agravante de pena, para os crimes cometidos na situa-
ção descrita no texto.

( ) O condutor do caminhão cometeu crime de lesão cor-
poral e será submetido a curso de reciclagem.

( ) Deixar de prestar socorro às vítimas é uma infra-
ção de trânsito além de ser fator agravante de pena e
configurar-se como crime de trânsito.

( ) Também será autuado, o condutor do caminhão, pela
infração de afastar-se do veículo do local do acidente,
para fugir à responsabilidade que lhe possa ser atri-
buída.

A ordem CORRETA de preenchimento dos parên-
teses, de cima para baixo é:

A) V, F, V, V, F

B) F, F, V, V, V

C) F, V, F, F, F

D) V, F, V, V, V

E) V, V, F, V, V

57. (CONCURSO CRATO/2021) Considerando a si-
tuação hipotética do texto, marque a alternativa
CORRETA, com base no Código de Trânsito Brasi-
leiro.
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I. A velocidade mínima permitida na via onde ocorreu o
acidente, é de 30 km/h em condições normais de cir-
culação, mas em situações excepcionais, a velocidade
mínima da via poderá ser inferior a 30 km/h.

II. A via mencionada no texto se trata de uma via de trân-
sito rápido, por circular veículos de grande porte.

III. Supondo que o ônibus mencionado no texto se des-
tina ao transporte de passageiros em percurso que seja
permitido viajar em pé, todos os bancos do veículo,
tanto para passageiros quanto para condutores, devem
ter cinto de segurança.

IV. A infração que causou o acidente é de natureza gra-
víssima, com penalidade de multa (cinco vezes) e com
suspensão do direito de dirigir.

A) Somente as afirmativas I, II e III estão incorretas.

B) Somente as afirmativas II, III e IV estão incorretas.

C) Somente as afirmativas II e IV estão incorretas.

D) Somente as afirmativas I e III estão incorretas.

E) Todas as afirmativas estão incorretas.

58. (CONCURSO CRATO/2021) A resolução nº 371 do
CONTRAN aprova o Manual Brasileiro De Fiscali-
zação de Trânsito, com base nessa resolução analise
as assertivas abaixo e marque a alternativa COR-
RETA.

A) As penalidades serão impostas ao condutor, ao propri-
etário do veículo, ao embarcador e ao transportador,
salvo os casos de descumprimento de obrigações e de-
veres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressa-
mente mencionadas no CTB.

B) Para que possa exercer suas atribuições, o agente da
autoridade de trânsito deverá ser credenciado, estar de-
vidamente uniformizado, conforme padrão da institui-
ção, podendo assim atuar em qualquer tempo.

C) Ao condutor caberá sempre a responsabilidade pela
infração referente à prévia regularização e preenchi-
mento das formalidades e condições exigidas para o
trânsito do veículo na via terrestre.

D) O Auto de Infração de Trânsito - AIT não poderá con-
ter rasuras, emendas, uso de corretivos, ou qualquer
tipo de adulteração, porém quando necessário, é per-
mitido ressalvas.

E) O agente de trânsito, sempre deverá abordar o condutor
do veículo para poder autuá-lo, caso contrário o auto é
considerado inválido.

59. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com reso-
lução nº 561 do CONTRAN, as infrações simul-
tâneas podem ser concorrentes ou concomitantes.
São concorrentes aquelas em que o cometimento
de uma infração tem como consequência o cometi-
mento de outra, e nestes casos o agente deverá fazer
um único AIT que melhor caracterize a irregula-
ridade observada. Baseando-se nessa informação,
as infrações que se enquadram como concorrentes,
são as descritas na alternativa:

A) "Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem
usar capacete de segurança" e "Conduzir motocicleta,
motoneta e ciclomotor transportando passageiro sem o
capacete de segurança".

B) "Transitar com o farol desregulado ou com o facho de
luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor"
e "Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensá-
veis à segurança".

C) "Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de
Habilitação vencida há mais de trinta dias" e "Condu-
zir veículo sem os documentos de porte obrigatório".

D) "Dirigir o veículo com o braço do lado de fora" e "Di-
rigir o veículo transportando pessoas, animais ou vo-
lume à sua esquerda ou entre os braços e pernas".

E) "Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de
batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de po-
lícia, de operação e fiscalização de trânsito e às am-
bulâncias, quando em serviço de urgência e devida-
mente identificados por dispositivos regulamentados
de alarme sonoro e iluminação vermelha intermiten-
tes" e "Seguir veículo em serviço de urgência, estando
este com prioridade de passagem devidamente identifi-
cada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro
e iluminação vermelha intermitentes".

60. (CONCURSO CRATO/2021) A autoridade de trân-
sito, na esfera das competências estabelecidas no
Código de Trânsito Brasileiro e dentro de sua cir-
cunscrição, deverá aplicar penalidades e adotar
medidas administrativas às infrações nele previstas.
A partir disso, relacione as colunas abaixo.

1. Medida Administrativa
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2. Penalidade

( ) Remoção do veículo

( ) Recolhimento da Permissão para Dirigir

( ) Suspensão do direito de dirigir

( ) Realização de teste de dosagem de alcoolemia

( ) Retenção do veículo

( ) Advertência por escrito

( ) Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação

( ) Multa

( ) Recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual

( ) Frequência obrigatória em curso de reciclagem

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo é:

A) 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2

B) 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1

C) 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1

D) 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2

E) 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2
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