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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 

I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, 
Raciocínio Lógico 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 15 (quinze) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

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

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

V. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

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

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste Caderno não serão levadas em consideração. 

X.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

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

Boa Prova! 
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LINGUA PORTUGUESA 

 
 Leia atentamente o texto abaixo para 

responder as questões 1 a 8. 
 
 

Annabel Lee 
Edgar Allan Poe  

(tradução de Fernando Pessoa) 
 

 
Foi há muitos e muitos anos já,/ Num reino de ao pé do 
mar. 
Como sabeis todos, vivia lá/ Aquela que eu soube amar; 
E vivia sem outro pensamento/ Que amar-me e eu a 
adorar. 
Eu era criança e ela era criança,/ Neste reino ao pé do 
mar; 
Mas o nosso amor era mais que amor/ - O meu e o dela 
a amar; 
Um amor que os anjos do céu vieram/ a ambos nós 
invejar. 
E foi esta a razão por que, há muitos anos,/ Neste reino 
ao pé do mar, 
Um vento saiu duma nuvem, gelando/ A linda que eu 
soube amar; 
E o seu parente fidalgo veio/ De longe a me a tirar, 
Para a fechar num sepulcro/ Neste reino ao pé do mar. 
E os anjos, menos felizes no céu,/ Ainda a nos invejar... 
Sim, foi essa a razão (como sabem todos,/ Neste reino 
ao pé do mar) 
Que o vento saiu da nuvem de noite/ Gelando e 
matando a que eu soube amar.  

*barras marcam divisão dos versos do poema. 
 

1) De acordo com o texto, assinale alternativa 
correta. 
a) É um poema escrito em prosa e possui rimas e 

estrofes. 
b) Há um cenário litorâneo e discorre sobre um 

amor que teve um mavioso final. 
c) O texto apresenta um relacionamento amoroso 

pueril com interferência de seres espirituais. 
d) Os anjos e o vento participam do enredo e se 

entristecem com a morte da moça. 
 

2) “E o seu parente fidalgo veio/ De longe a me a 
tirar,”[...]. Quanto ao significado da palavra em 
destaque, no contexto textual, assinale a 
alternativa incorreta.  
a) nobre. 
b) aristocrático. 
c) plebeu. 
d) ilustre. 

3) Observe:  
I. “Um amor que os anjos do céu vieram/ a ambos 

nós invejar.” 
II. “E os anjos, menos felizes no céu,/ Ainda a nos 

invejar...” 
 Sobre os vocábulos em destaque, assinale a 

alternativa correta. 
a) No primeiro enunciado, o vocábulo é um 

pronome possessivo do caso oblíquo e no 
segundo, um pronome do caso reto. 

b) No primeiro enunciado, o vocábulo é um 
pronome pessoal do caso reto e no segundo, 
um pronome pessoal do caso oblíquo. 

c) No primeiro enunciado, o vocábulo é um 
pronome demonstrativo do caso reto e no 
segundo, um pronome possessivo do caso 
oblíquo. 

d) No primeiro enunciado, o vocábulo é um 
pronome indefinido do caso oblíquo e no 
segundo, um pronome pessoal do caso reto. 

 

4) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A expressão “ao pé do mar”, utilizada no texto, 

sugere que o cenário da história acontece em 
um local arredado da praia. 

(  ) “E vivia sem outro pensamento”. A ação do 
verbo em destaque faz referência ao ser amado 
pelo eu lírico.  

(  ) Em dois momentos no poema, é possível 
observar que o eu lírico apresenta uma história 
que era de conhecimento de todos.  

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

5) A respeito das normas de pontuação utilizadas 
no texto, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
 
I. “Foi há muitos e muitos anos já,/ Num reino de 

ao pé do mar.” No enunciado anterior, a vírgula 
foi utilizada para separar um adjunto adverbial. 

 
II. “Mas o nosso amor era mais que amor/ - O meu 

e o dela a amar;”[...] No enunciado anterior, o 
travessão foi utilizado para indicar a fala da 
personagem (discurso direto). 

 
III. “E os anjos, menos felizes no céu,/ Ainda a 

nos invejar...” A expressão em destaque está 
entre vírgulas porque é um aposto. 

 
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III apenas estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e II apenas estão corretas. 
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6) Observe: “Foi há muitos e muitos anos já,/ Num 
reino de ao pé do mar.” Assinale a alternativa 
que apresenta corretamente a regra de 
acentuação gráfica utilizada nos vocábulos em 
destaque. 
a) As palavras em destaque foram acentuadas 

por serem oxítonas terminadas com as vogais 
“a” e “e”. 

b) As palavras em destaque foram acentuadas 
por serem proparoxítonas terminadas com as 
vogais “a” e “e”. 

c) As palavras em destaque foram acentuadas 
por serem paroxítonas terminadas com as 
vogais “a” e “e”. 

d) As palavras em destaque foram acentuadas 
por serem monossílabos tônicos terminados 
com as vogais “a” e “e”. 

 

7) Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas do enunciado 
abaixo, com respeito ao sentido e significado 
no texto.  

 
 “Eu era criança _____ ela era criança,/ Neste 

reino ao pé do mar;/ _____ o nosso amor era mais que 

amor/ - O meu e o dela a amar;” 

 
a) bem como / porque 
b) assim como / entretanto 
c) como / visto que 
d) todavia / contudo 
 

8) A vogal “a”, quando inserida em orações e 
textos, assume funções e classificações 
distintas. Analise o seu uso no enunciado a 
seguir: “E o seu parente fidalgo veio/ De longe 
a me a tirar,” [...] Assinale a alternativa que 
apresenta correta e respectivamente a 
classificação dos termos em destaque. 
a) A primeira vogal “a” é um artigo regido pelo 

verbo “vir” e a segunda é um pronome pessoal 
reto. 

b) A primeira vogal “a” é uma preposição regida 
pelo verbo “vir” e a segunda é um pronome 
pessoal oblíquo. 

c) A primeira vogal “a” é uma conjunção regida 
pelo verbo “vir” e a segunda é um artigo 
definido. 

d) A primeira vogal “a” é um advérbio regido pelo 
verbo “vir” e a segunda é um pronome 
indefinido. 

9) A respeito das normas de ortografia, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
I. Em Língua Portuguesa, há os vocábulos 

“viagem” e “viajem”, ambos corretamente 
escritos, porém com classificações distintas. O 
primeiro é um substantivo e o segundo, uma 
forma verbal. 

II. Os vocábulos “mecha” e “mexa” existem na 
Língua Portuguesa, no entanto possuem 
classificações distintas. O primeiro é uma forma 
verbal e o segundo é um substantivo. 

III. “Há um perigo eminente, nesta rodovia, por 
conta dos vários buracos no asfalto.” O 
vocábulo em destaque está corretamente 
grafado e traz como significado algo próximo de 
acontecer. 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa III está correta. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
 

10) Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas abaixo. 
I. A proibição não se referia _____ pessoas 

idosas. 
II. A Fantasia foi inspirada _____ Luís XV. 
III. Os tripulantes da embarcação desceram _____ 

terra. 
IV. Sempre falei _____ pessoas que necessitavam 

de conselhos. 
a) as / a / a / à 
b) às / à / a / à 
c) às / à / a / a 
d) as / à / a / à 
 

11) As palavras, quando inseridas em frases e 
textos, devem concordar entre si. A este 
respeito, assinale a alternativa incorreta. 
a) Faz três semanas, que não chove por aqui. 
b) Se você ver meu celular por aí, avise-me, por 

favor. 
c) É meio dia e meia e o sol está no seu período 

mais forte. 
d) Foram encontradas bastantes coisas 

inusitadas na rua após a grande chuva. 
 

12) Analise as afirmativas abaixo e atribua valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) “Os jabutis machos possuem o plastrão 

côncavo”. A palavra em destaque é uma 
proparoxítona e por isso está corretamente 
acentuada. 

(  ) “Filantropo é aquele que ama a humanidade”. 
A palavra em destaque deveria receber acento 
circunflexo por ser uma proparoxítona. 

(  ) “Esta instituição desenvolve vários trabalhos 
filantrópicos”. A palavra em destaque recebe 
acento circunflexo por ser uma proparoxítona. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F. 
b) V, V, F. 
c) F, V, V. 
d) V, F, V. 
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13) Analise os enunciados abaixo e assinale a alternativa 
que apresenta, correta e respectivamente, a 
classificação dos termos destacados. 
 
I. Paulo, o jovem mais dedicado da turma, 

recebeu o título de funcionário do mês. 
 
II. Paulo, o jovem mais dedicado da turma 

recebeu o título de funcionário do mês. 
 
a) I- sujeito e aposto , II- vocativo e sujeito. 
b) I- vocativo e sujeito, II- sujeito e aposto. 
c) I- aposto e sujeito, II- sujeito e vocativo. 
d) I- vocativo e aposto, II- aposto e sujeito. 
 

14) Há normas que orientam para o correto uso 
dos pronomes pessoais em frases e textos. 
Eles podem ser usados antes, no meio ou após 
o verbo da oração. A este respeito, assinale a 
alternativa correta. 
a) Segue-se a norma da Ênclise quando a oração 

estiver na negativa. Exemplo: “Não se 
incomode demais”. 

b) Segue-se a norma da Próclise quando a oração 
for iniciada por verbo. Exemplo: “Cortou-se sem 
querer”. 

c) Segue-se a norma da Próclise quando o verbo 
estiver no gerúndio. Exemplo: “Correu ao seu 
encontro, abraçando-o fortemente”. 

d) Segue-se a norma da Mesóclise quando o 
verbo estiver no futuro do presente e não 
houver palavras que exijam o uso da Próclise. 
Exemplo: “Encontrar-te-ei mais tarde”. 

 
15) Analise os enunciados abaixo e assinale a 

alternativa incorreta quanto ao uso da vírgula. 
a) “Ao longo dos anos, Juninho participou de 

inúmeras feiras de adoção, mas sem sucesso. 
A boa notícia só veio no começo de 2020 
quando uma família entrou em contato ao ver a 
foto do pequeno, no site da ONG”. 

b) “A jovem de 25 anos, da Florida, Estados Unidos, 
deu à luz aos gêmeos Kaylen e Kayleb em 27 de 
dezembro de 2019, aproximadamente 10 meses 
depois que os outros filhos, Malakhi e Mark, vieram 
ao mundo, em 13 de março”. 

c) “Passear por um mercado municipal não custa 
nada, além de ser delicioso! Por lá você, pode 
degustar frutas, provar iguarias e fazer um 
lanche investindo pouco”. 

d) “Para ela, que também é mãe de uma menina 
de 2 anos, não foi surpresa alguma quando os 
batimentos cardíacos dos filhos surgiram no 
ultrassom”. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
16) Um jogo de dominó conhecido como sino-

europeu ou duplo-seis contém 28 peças com 
números de zero a seis marcados aos pares 
nas peças, um número em cada lado da peça. 
Os números são representados pela 
quantidade de pontos e o zero é representado 
com a parte da peça sem marcação. Cada 
número, incluindo o zero, aparece em sete 
peças, sendo que em uma das peças o número 
aparece nas duas pontas. Uma forma de 
organizar as peças do jogo está representada 
na figura abaixo, entretanto, as seis últimas 
não estão com a indicação da numeração.  
 

 
 

 Considerando que este jogo de dominó está 
completo e que estas seis últimas peças seguem 
a ordem de organização das anteriores, assinale a 
alternativa que representa, respectivamente, os 
números W, X, Y e Z. 
a) 4, 6, 5 e 6 
b) 4, 4, 5 e 6 
c) 1, 4, 5 e 5 
d) 4, 4, 5 e 5  
 

17) Um baralho muito popular utilizado no Brasil é o de 
naipes franceses com coringa. Este baralho é 
composto de 52 duas cartas divididas em 4 naipes e 
mais um par de coringas, totalizando 54 cartas. Após 
embaralhar bem, de forma que as cartas podem ser 
consideradas aleatoriamente empilhadas, uma 
pessoa expõe as 14 primeiras cartas e nenhuma 
delas é um coringa. Assinale a alternativa que indica 
a probabilidade da próxima carta ser um coringa.     
a)   5% 
b) 10%  
c) 20% 
d) 40% 
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18) As placas de identificação de veículos do Mercosul 
estão sendo implementadas nos países membros do 
bloco regional. O padrão das placas varia um pouco 
entre os países, mas deve conter sete caracteres 
alfanuméricos. No Brasil adotou-se a sequência 
composta por quatro letras e três número, no 
formato: ABC1D23. O padrão atual brasileiro é 
composto de três letras e quatro número, no formato: 
ABC1234. Em ambos os padrões utiliza-se o alfabeto 
latino do padrão ISO que consiste de 26 caracteres e 
os números de 0 a 9. Assinale a alternativa que indica 
o aumento percentual possível do número de placas 
do sistema atual para o modelo do Mercosul. 
a) Um aumento de 30% em relação ao atual 
b) Um aumento de 160% em relação ao atual 
c) Um aumento de 270% em relação ao atual 
d) Um aumento de 2600 % em relação ao atual 
 

19) A senhas bancárias utilizadas nas máquinas de 
cartões são formadas exclusivamente por números 
de 0 a 9. Considere que um banco utiliza senhas de 
4 dígitos e restringe a senha ao uso de números 
diferentes. Assinale a alternativa que apresenta o 
número de senhas possíveis para cada cartão. 
a) 5040 
b) 4032 
c) 3024 
d) 2016 
 

20) Pretende-se montar um mosaico com três ladrilhos 
idênticos ao apresentado abaixo, acomodando-se um 
ao lado do outro na horizontal e podendo rotacioná-lo. 
 

 
 

 Assinale a alternativa correta que representa a 
montagem possível de se realizar com esse ladrilho. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

21) A figura abaixo representa as intersecções 
entre os conjuntos A, B, C e D.  

 
 

 
 
 
 Assinale alternativa que representa a região 

acinzentada. 
a) ( A ⋃ C ) ⋂ (C ⋃ D)  

b) ( A ⋂ C ) ⋃ (C ⋂ D) 
c) ( A ⋂ C ⋂ D ) - B - C - D  

d) ( A ⋂ C ) ⋃ D 
 

22) Um time de futebol terá um ciclo de 3 jogos pela 
frente. Ele pode vencer (ganha 3 pontos), 
perder (não ganha pontos) ou empatar (ganha 
1 ponto). Assinale a alternativa que indica a 
probabilidade desse time terminar esse ciclo 
com exatamente 4 pontos, considerando 
apenas a quantidade de resultados (e não a 
força do time com respeito aos adversários). 
a) 1/9 
b) 1/3 
c) 2/3 
d) 2/9 

 
23) Um mecanismo de codificar mensagens é feito 

trocando-se letras por números. A tabela 
abaixo é uma dessas formas em que cada letra 
é definida pelo número correspondente aos 
índices linha-coluna ou coluna-linha, assim M 
= 32 ou M = 23. 

 

 
 

 Assinale a alternativa correta que representa a 
palavra POPULAR utilizando sempre o mesmo 
padrão da matriz acima. 
a) 53-34-53-54-11-42 
b) 53-43-35-54-11-24 
c) 35-34-35-54-11-24 
d) 35-34-35-45-11-42 
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24) Considere a proposição lógica composta 

abaixo, baseada nos versos de Samba da 

Minha Terra, de Dorival Caymmi. 

 

“Eu nasci com o samba e no samba me criei, e do 

danado do samba nunca me separei” 

 

 Temos encadeadas as três proposições simples 

(A, B e C) pelo conectivo lógico “e”: “(A e B) e C”. 

Assumindo que a negação de “nunca” (advérbio 

de tempo) se dá pelo emprego da palavra 

“sempre”, assinale a alternativa que indica a 

negação da proposição. 

 

a) Eu não nasci com o samba ou no samba não me 

criei, ou do danado do samba sempre me separei 

 

b) Se eu não nasci com o samba, então no samba 

não me criei e do danado do samba sempre me 

separei 

 

c) Eu não nasci com o samba, e no samba não 

me criei, e do danado do samba me separei 

 

d) Eu não nasci com o samba, ou no samba me 

criei e do danado do samba sempre me separei 

 

25) Em uma determinada rede social Joana e 

Cecília resolvem comparar seu grupo de 

amigos. O número de pessoas dessa rede que 

são amigas de Joana ou de Cecília são 987. 

Dado que Joana tem 450 amigos e Cecília tem 

650 amigos. Assinale a alternativa que indica o 

valor de amigos comuns a Joana e Cecília 

nesta rede social. 

a) 337 

b) 200  

c) 113  

d)   93 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26) Os “Primeiros Socorros” são as providências 
iniciais realizadas no local onde ocorreu um 
acidente, que é um atendimento temporário até 
que o socorro profissional chegue. O mínimo 
necessário deve ser feito com a vítima antes da 
chegada do socorro. Analise as afirmativas 
abaixo quanto às atitudes que devem ou não 
ser tomadas com uma vítima de acidente. 
I. Não se deve movimentar a vítima. Apenas 

quando houver perigo imediato de incêndio ou 
outros riscos evidentes, a vítima poderá ser 
retirada do veículo. 

II. Torniquetes devem ser feitos desde que a 
vítima autorize. 

III. Se um motociclista acidentado estiver 
aparentemente bem, deve-se ajudá-lo a retirar 
o capacete para que a vítima consiga ficar mais 
calma. 

IV. Nenhum tipo de bebida deve ser dada à vítima. 
V. Se a vítima solicitar, deve ser dado apenas 

água para ela beber. 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas III e V estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas 

 
27) As técnicas de Primeiros Socorros são 

divulgadas à sociedade porque são 
providências que podem salvar vidas. Após o 
pedido de socorro e estando em segurança, 
algumas ações podem ser realizadas para 
ajudar as vítimas de um acidente. Com base 
nas noções de primeiros socorros no trânsito, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Para controlar uma hemorragia externa de um 

ferimento da vítima, pode-se realizar a 
compressão no local do ferimento com gaze ou 
um pano limpo 

b) Quando o cinto de segurança estiver 
dificultando a respiração de uma pessoa 
acidentada, o mesmo pode ser solto sem que o 
corpo da vítima seja movimentado na ação 

c) Quando, depois de um acidente, uma vítima sai 
andando antes da chegada do socorro 
profissional, é importante aconselhá-la a 
movimentar lentamente cada membro do corpo 
para a verificação de possíveis fraturas e a 
fazer contato com seus familiares para pedir 
ajuda 

d) Sempre que uma pessoa que sofreu um 
acidente estiver com sangramento, é 
aconselhável a utilização de luva de borracha 
ou similar para auxiliar essa vítima 
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28) Nas vias, sempre que necessário, deverão ser 
utilizadas sinalizações destinadas tanto para 
pedestres quanto condutores. O Código de 
Trânsito Brasileiro dispõe sobre a sinalização 
de trânsito. Com relação a esta temática, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. A sinalização de trânsito deve obedecer a uma 

ordem de prevalência: as normas de circulação 
e os outros sinais são inferiores às ordens dos 
agentes de trânsito. 

II. A classificação dos sinais de trânsito é feita em 
apenas duas categorias, os sinais verticais e 
horizontais. 

III. As normas complementares referentes ao uso, 
interpretação e colocação da sinalização serão 
editadas pelos Conselhos Estaduais de 
Trânsito (CETRAN). 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 

 
29) A infração das Leis de Trânsito é um dos 

fatores de risco que contribuem para o 
aumento de acidentes nas vias. Toda infração 
é passível de penalidade ou de medidas 
administrativas. Analise as alternativas a 
seguir e assinale a correta. 
a) Dirigir com velocidade superior à máxima 

permitida para a via em mais de 50% 
(cinquenta por cento), é infração gravíssima, 
com multa multiplicada por 2 (duas) vezes 

b) Advertência por escrito, retenção e remoção do 
veículo são exemplos de medidas 
administrativas 

c) Um proprietário de veículo poderá recorrer 
junto à Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações em posse da notificação de 
penalidade 

d) O condutor, quando atinge 20 pontos em sua 
Carteira Nacional de Habilitação, perderá o 
direito de dirigir por um período de um a dois 
anos 

 
30) Em um veículo motorizado são encontrados 

alguns sistemas e subsistemas mecânicos que 
permitem o seu funcionamento normal. Em 
relação ao subsistema de distribuição, analise 
a figura abaixo, e assinale a alternativa que 
apresenta corretamente o nome da peça desta 
figura. 

 

Figura: Peça de um motor 
Fonte: Spaturbo 

 
a) Tuchos 
b) Comando de válvulas 
c) Casquilho 
d) Biela 

 

31) A Norma Regulamentadora n° 6 (NR-6) 
apresenta a regulamentação dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 
Sobre os EPIs, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O empregador deve garantir a compra do EPI 

adequado ao risco de cada atividade sem a 
necessidade de exigir a sua utilização. 

(  ) Os fabricantes nacionais e também os 
importadores de EPIs devem comercializar ou 
colocar à venda somente os EPIs com 
certificado de aprovação. 

(  ) A fiscalização e orientação em relação à 
utilização adequada e qualidade do EPI devem 
ser feitas pelo órgão regional do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

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

 
32) A sinalização horizontal é uma das maneiras de 

contribuir para a diminuição de acidentes, 
transmitindo mensagens aos condutores e 
pedestres. Tendo em vista esse tipo de 
sinalização e sua classificação, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Os movimentos veiculares com fluxos opostos 

são separados por linhas amarelas 
b) A cor azul pode ser utilizada como base para 

inscrever símbolos em áreas especiais em 
estacionamentos e, a cor vermelha, para 
demarcar ciclovias 

c) A sinalização horizontal possui durabilidade 
reduzida em vias de tráfego intenso 

d) As marcas de Delimitação e Controle de 
Parada ordenam os deslocamentos frontais 
dos veículos e disciplinam os deslocamentos 
de pedestres 

 
33) A Lei no 12.587/2012 estabelece os princípios, 

as diretrizes e os objetivos da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana de forma que facilita sua 
aplicação nos casos concretos referentes ao 
assunto. Com base nas diretrizes 
apresentadas por essa lei, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Os modos de transportes não motorizados 

devem ter prioridade sobre os modos 
motorizados 

b) Os serviços de transporte público coletivo 
devem ter prioridade sobre o transporte 
individual motorizado 

c) Devem ser agravados os custos ambientais e 
sociais dos deslocamentos de cargas nas 
grandes cidades 

d) As cidades gêmeas, que ficam na faixa de 
fronteira com outros países, localizadas sobre 
a linha divisória internacional, devem ser 
integradas 
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34) Em um dia chuvoso, pedestres aguardam para fazer a 
travessia em uma via semaforizada, e um condutor que 
passa pela via utiliza o veículo para arremessar água 
nas pessoas e veículos próximos. A autoridade 
responsável pela fiscalização da via deve, nesse caso, 
considerar o ocorrido como infração, de acordo com o 
Código de Trânsito Brasileiro. Assinale a alternativa 
que apresenta ao tipo de infração e à penalidade 
aplicadas para essa infração, respectivamente. 
a) Gravíssima; suspensão do direito de dirigir 
b)  Média; multa (cinco vezes) 
c)  Média; multa 
d)  Leve; multa  
 

35) O Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) apresenta algumas definições 
empregadas nos estudos de tráfego, que têm como 
objetivo a obtenção de dados relacionados aos 
elementos fundamentais do tráfego. Analise as 
afirmativas a seguir que apresentam algumas 
definições. 
I. Densidade: corresponde ao número de 

veículos por unidade de comprimento da via. 
II. Tandem: quando dois ou mais eixos de um veículo 

constituem um conjunto integrado de suspensão, 
sendo que quaisquer deles podem ou não ser motriz. 

III. Tempo de Viagem: corresponde ao período de 
tempo durante o qual o veículo percorre um 
trecho determinado de via, não incluindo os 
tempos de parada deste veículo. 

IV. Capacidade Máxima de Tração (CMT): 
equivale ao peso máximo que o veículo pode 
transmitir ao pavimento, dado pela soma da 
carga do veículo e o peso da unidade tratora. 

 Assinale a alternativa correta. 
a)  Apenas a afirmativa I está correta 
b)  Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c)  Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d)  Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 

 
36) Os acidentes de trânsito não acontecem por acaso, 

e as chances deles ocorrerem aumentam quando 
uma situação de risco ou perigo não é percebida 
pelo condutor. De acordo com os conceitos da 
Direção Defensiva, avalie as opções quanto às 
ações realizadas pelo condutor ao fazer uma curva e 
assinale a alternativa correta. 
a) Ao fazer uma curva, o condutor e os demais 

ocupantes do veículo sentem o efeito da força 
centrífuga. Ao reduzir a velocidade durante a curva 
esses efeitos são agravados, assim, é importante 
que, mesmo com velocidade alta, o condutor não 
utilize os freios para que o veículo não saia da 
trajetória 

b) Durante a curva deve-se movimentar 
constantemente o volante, de forma ágil e rápida, 
mantendo o veículo na trajetória sem oscilações 

c) Antes da curva o condutor deve reduzir a 
velocidade do veículo, usando o freio e, se 
necessário, reduzindo a marcha antes de iniciar 
a movimentação do volante 

d) Conforme a curva for terminando, o condutor deve 
movimentar o volante, para retorná-lo à posição 
inicial, da forma mais rápida e ágil que conseguir, 
evitando que o veículo atravesse a pista  

 
37) A Resolução nº 780, de 26 de junho de 2019, do 

Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), 
dispõe sobre o novo sistema de Placas de 
Identificação Veicular (PIV). De acordo com a 
Resolução nº 780 do CONTRAN, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Nos veículos equipados com engates para 

reboques ou carroceria intercambiável, 
transportando carga que cubra a PIV traseira 
de forma parcial ou total, é obrigatória a 
utilização de segunda PIV traseira 

b)  O desenvolvimento, manutenção e atualização 
do sistema informatizado de emplacamento 
são de competência do Departamento Nacional 
de Trânsito (DENATRAN) 

c)  Os estampadores (que têm a finalidade de 
executar a estampagem e o acabamento final 
das PIV) poderão adquirir PIV e insumos de 
qualquer fabricante que esteja credenciado 
regularmente pelo DENATRAN, independente 
da Unidade da Federação em que está 
instalado 

d)  A PIV tratada na Resolução nº 780 do 
CONTRAN é exigida apenas nos casos de 
primeiro emplacamento do veículo. A exigência 
não será aplicada aos veículos em circulação 
mesmo que ocorra a mudança de município ou 
Unidade Federativa 

 
38) Os veículos podem ser transformados desde 

que obedeçam aos requisitos técnicos do 
Conselho Nacional de Trânsito.  

  “Os veículos automotores com carroçaria 
fechada, conhecidos como ________, podem ser 
destinados a escritório, comércio, alojamento ou 
finalidades análogas”.  

 Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna. 
a)  trailer 
b)  motorcasa 
c)  reboque 
d)  ônibus 
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39) As pesquisas do tipo Origem e Destino buscam 
basicamente identificar, para diferentes tipos 
de veículos, origens e destinos de viagens em 
um sistema de vias. Dentre os métodos 
utilizados, a pesquisa domiciliar, realizada no 
estudo de tráfego urbano, é baseada na técnica 
de coleta de amostras em entrevistas a 
domicílio. Considerando esse tipo de 
pesquisa, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) As entrevistas a domicílio permitem a obtenção 

de diversas características das viagens, além 
da origem e do destino, como: número de 
passageiros, motivos das viagens, 
quilometragens percorridas por ano, entre 
outras. 

(  ) O número de carros e motos da unidade 
familiar é um dos dados básicos a serem 
obtidos na aplicação do questionário, assim 
como o tipo de residência (casa própria, 
alugada, etc.). 

(  ) Para evitar resultados equivocados, os 
questionários devem ser aplicados com relação 
a um dia da semana anterior, escolhido pelo 
participante. Nunca deve ser considerado o dia 
anterior à pesquisa. 

(  ) Para a determinação do tamanho da amostra, 
métodos estatísticos devem ser adotados, 
visando uma informação representativa das 
viagens feitas por todos os moradores da 
região. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

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

 
40) De acordo com sua utilidade, as vias abertas à 

circulação podem ser classificadas em vias 
urbanas e vias rurais.  

 
 “As vias _________ são caracterizadas por 
possuírem interseções em nível, geralmente 
controladas por semáforos, e possibilitam a existência 
de trânsito entre as regiões de uma cidade”.  
 
 Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 
a) Arteriais 
b) Coletoras 
c) Locais 
d) De trânsito rápido 
 
 


