
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ - SP 

AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO 

 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa  
Legislação 
Conhecimentos Específicos 
 

5 
10 
10 

Total de questões  25 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver 
falha, solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE 
no espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta 
grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição 
do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material 
de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE 
RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, depois de concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. 
USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ SP – AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO 

Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
A crônica abaixo é referente às questões 1 a 5 
 

A noite em que os hotéis estavam cheios 
 

O casal chegou à cidade tarde da noite. Estavam cansados 
da viagem; ela, grávida, não se sentia bem. Foram procurar 
um lugar onde passar a noite. Hotel, hospedaria, qualquer 
coisa serviria, desde que não fosse muito caro. 

Não seria fácil, como eles logo descobriram. No primeiro 
hotel o gerente, homem de maus modos, foi logo dizendo que 
não havia lugar. No segundo, o encarregado da portaria olhou 
com desconfiança o casal e resolveu pedir documentos. O 
homem disse que não tinha, na pressa da viagem esquecera 
os documentos. 

— E como pretende o senhor conseguir um lugar num 
hotel, se não tem documentos? — disse o encarregado. — Eu 
nem sei se o senhor vai pagar a conta ou não!  

O viajante não disse nada. Tomou a esposa pelo braço e 
seguiu adiante. No terceiro hotel também não havia vaga. No 
quarto — que era mais uma modesta hospedaria — havia, 
mas o dono desconfiou do casal e resolveu dizer que o 
estabelecimento estava lotado. Contudo, para não ficar mal, 
resolveu dar uma desculpa: 

— O senhor vê, se o governo nos desse incentivos, como 
dão para os grandes hotéis, eu já teria feito uma reforma aqui. 
Poderia até receber delegações estrangeiras. Mas até hoje 
não consegui nada. Se eu conhecesse alguém influente… O 
senhor não conhece ninguém nas altas esferas? 

O viajante hesitou, depois disse que sim, que talvez 
conhecesse alguém nas altas esferas. 

— Pois então — disse o dono da hospedaria — fale para 
esse seu conhecido da minha hospedaria. Assim, da próxima 
vez que o senhor vier, talvez já possa lhe dar um quarto de 
primeira classe, com banho e tudo. 

O viajante agradeceu, lamentando apenas que seu 
problema fosse mais urgente: precisava de um quarto para 
aquela noite. Foi adiante. 

No hotel seguinte, quase tiveram êxito. O gerente estava 
esperando um casal de conhecidos artistas, que viajavam 
incógnitos. Quando os viajantes apareceram, pensou que 
fossem os hóspedes que aguardava e disse que sim, que o 
quarto já estava pronto. Ainda fez um elogio. 

— O disfarce está muito bom. Que disfarce? Perguntou o 
viajante. Essas roupas velhas que vocês estão usando, disse 
o gerente. Isso não é disfarce, disse o homem, são as roupas 
que nós temos. O gerente aí percebeu o engano: 

— Sinto muito — desculpou-se. — Eu pensei que tinha um 
quarto vago, mas parece que já foi ocupado. 

O casal foi adiante. No hotel seguinte, também não havia 
vaga, e o gerente era metido a engraçado. Ali perto havia 
uma manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá? Não 
seria muito confortável, mas em compensação não pagariam 
diária. Para surpresa dele, o viajante achou a ideia boa, e até 
agradeceu. Saíram.  

Não demorou muito, apareceram os três Reis Magos, 
perguntando por um casal de forasteiros. E foi aí que o 
gerente começou a achar que talvez tivesse perdido os 
hóspedes mais importantes já chegados a Belém de Nazaré. 

 
SCLIAR, Moacyr. In: ____. A massagista japonesa. Porto 

Alegre: L&PM, 1982.  
 
Glossário  
 
Êxito: sucesso, resultado satisfatório.                              

Incógnitos: desconhecidos ou que não querem ser 
reconhecidos.  
Manjedoura: tabuleiro onde se deposita alimento para os 
animais em estábulos.  
 
1) Na crônica “A noite em que os hotéis estavam cheios” 

de Moacyr Scliar, os viajantes não conseguem vaga nos 
hotéis e hospedarias por que:  
a) Eles haviam esquecido os documentos e agiam de 
maneira suspeita.  
b) Precisavam de um quarto para aquela noite, mas não 
estavam dispostos a pagar.  
c) Eram mal recebidos pelos gerentes e funcionários por 
causa de sua aparência e modos simples.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
2) A crônica faz referência ao nascimento de Jesus. Esta 

referência é revelada no texto quando:  
a) O gerente do terceiro hotel percebe que os viajantes 
conhecem os Três Reis Magos.  
b) No último hotel o gerente recebe a visita dos Três Reis 
Magos e a cidade Belém de Nazaré é citada.  
c) No último hotel o gerente recebe a visita dos Três Reis 
Magos e ajuda os viajantes a arranjarem documentos.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
3) A sintaxe da frase “O viajante hesitou, depois disse 

que sim, que talvez conhecesse alguém nas altas 
esferas.” , pode ser classificada como:  
a) Período simples.  
b) Período composto.  
c) Período sem classificação.   
d) Nenhuma das alternativas.  

 
4) Na frase “No hotel seguinte, também não havia vaga” , 

caso o substantivo “vaga” estivesse no plural, o verbo 
“havia” ficaria:  
a) No singular, porque “haver” no sentido de existir é verbo 
impessoal.  
b) No plural, porque “haver” deve sempre se conjugar em 
número com o substantivo que o acompanha.  
c) No singular, porque “haver” no sentido de considerar é 
verbo impessoal.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
5) “Para surpresa dele, o viajante achou a idéia boa, e até 

agradeceu.” .A crônica foi publicada em 1982. Segundo 
as regras da nova ortografia que entrou em vigor em 
2009, o acento na palavra “idéia” está:  
a) Correto, pois os ditongos abertos tônicos nas últimas 
sílabas continuam com acento, como as palavras “jibóia” e 
“paranóia”.  
b) Incorreto, pois os ditongos abertos tônicos nas últimas 
sílabas perderam o acento, como as palavras “jiboia” e 
“paranoia”.  
c) Incorreto, pois os ditongos abertos tônicos nas primeiras 
sílabas perderam o acento, como as palavras “facil” e 
“rapido”.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 

LEGISLAÇÃO 

 
6) De acordo com a  Lei Orgânica do Município de 

Osvaldo Cruz- SP  Artigo 158 - O Poder Público 
Municipal garantirá o direito à saúde mediante: Analise 
as afirmativas abaixo: 
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I- políticas que visem o bem-estar físico, mental e social do 
indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças 
e outros agravos.  
II- acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de 
saúde, em todos os níveis. 
III- garantida   a   participação  de  representantes  da 
comunidade, em especial, dos trabalhadores, entidades e 
prestadores de serviços na área de saúde. 
IV- direito à obtenção de informações e esclarecimentos de 
interesse da saúde individual e coletiva, assim como as 
atividades desenvolvidas pelo sistema. 
V- atendimento  integral  do  indivíduo,  abrangendo a 
promoção, preservação e recuperação de sua saúde. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Somente I, III, V. 
b) Somente I, II, IV, V. 
c) Somente II, III, IV, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
7) Conforme a  Constituição da República Federativa do 

Brasil: Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e 
a difusão das manifestações culturais. § 3º A lei 
estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País 
e à integração das ações do poder público que 
conduzem à:  Analise as afirmativas abaixo: 
I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. 

II- universalização do acesso aos bens e serviços culturais. 

III- produção, promoção e difusão de bens culturais. 
IV- formação de pessoal qualificado para a gestão da 
cultura em suas múltiplas dimensões. 
V- democratização do acesso aos bens de cultura. 
VI- valorização da diversidade étnica e regional. 
VII-diversidade das expressões culturais. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas II, III, V, VI. 
b) Apenas I, IV, V, VI, VII. 
c) Apenas I, III, IV, V, VI. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

8) Dando veracidade a Constituição da República 
Federativa do Brasil, Art. 39. A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de 
política de administração e remuneração de pessoal, 
integrado por servidores designados pelos respectivos 
Poderes. § 1º A fixação dos padrões de vencimento e 
dos demais componentes do sistema remuneratório 
observará:  Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade 
dos cargos componentes de cada carreira. 
b) os requisitos para a investidura. 
c) as peculiaridades dos cargos.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 

9) Com base na Constituição Estadual – SP Artigo 269 - O 
Estado manterá Conselho Estadual de Ciência e 
Tecnologia com o objetivo de formular, acompanhar, 
avaliar e reformular a política estadual científica e 
tecnológica e coordenar os diferentes programas de 
pesquisa. 
§ 1º - A política a ser definida pelo Conselho Estadual de 
Ciência e Tecnologia deverá orientar-se pelas seguintes 
diretrizes: Assinale V(verdadeiro) e F(falso): 
(    ) desenvolvimento do sistema produtivo estadual. 

( ) aproveitamento racional dos recursos naturais, 
preservação e recuperação do meio ambiente. 

(    ) doação de equipamentos e insumos para a pesquisa. 

(   ) aperfeiçoamento das atividades dos órgãos e entidades 

responsáveis pela pesquisa científica e tecnológica. 
(  ) garantia de acesso da população aos benefícios do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
(   ) atenção especial às empresas nacionais, notadamente 
às médias, pequenas e microempresas. 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA: 
a) V, V, F, V, V, V. 
b) V, F, V, F, V, V. 
c) F, V, V, V, F, V.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 

10) De acordo com a  Constituição Estadual – SP 
Artigo 139 - A Segurança Pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e incolumidade das 
pessoas e do patrimônio. Referente a esse artigo 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O Estado manterá a Segurança Pública por meio de sua 
polícia, subordinada ao Governador do Estado. 
b) A polícia do Estado será integrada pela Polícia Civil, 
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. 
c) A Polícia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros, é 
força auxiliar, reserva do Exército. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
11) Baseado no Estatuto do Servidor Público de Osvaldo 

Cruz- SP os cargos públicos são isolados ou de 
carreira. Assinale a alternativa CORRETA sobre os 
cargos isolados: 
a) São de provimento efetivo ou em comissão, conforme 
dispuser a sua lei ou resolução criadora, não integram 
classes e correspondem a uma certa e denominada função. 
b) São sempre de provimento efetivo, se integram em 
classes e correspondem a profissão ou atividades com 
denominação própria. 
c) São atribuições dos titulares dos cargos públicos  
estabelecidas na lei criadora do cargo ou em decreto 
regulamentar. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
12) De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente: Art. 68. O programa social que tenha por 
base o trabalho educativo, sob responsabilidade de 
entidade governamental ou não-governamental sem fins 
lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele 
participe condições de capacitação para o exercício de 
atividade regular remunerada. Assinale a alternativa 
CORRETA que completa o § 1º Entende-se por trabalho 
educativo..... 
a) a capacitação profissional adequada ao mercado de 
trabalho. 
b) a atividade compatível com o desenvolvimento do 
adolescente. 
c) a atividade laboral em que as exigências pedagógicas 
relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando 
prevalecem sobre o aspecto produtivo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

13) Com  ênfase em Políticas públicas o Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE) com o objetivo de 
melhorar substancialmente a educação oferecida às 
nossas crianças, jovens e adultos, sistematiza várias 
ações na busca de uma educação equitativa e de boa 
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qualidade e se organiza em torno de quatro eixos: 
educação básica; educação superior; educação 
profissional e alfabetização tendo  por objetivo criar 
condições para que cada brasileiro tenha acesso a uma 
educação de qualidade e seja capaz de atuar crítica e 
reflexivamente no contexto em que se insere, como 
cidadão cônscio de seu papel num mundo cada vez 
mais globalizado. 
Analise as afirmativas abaixo sobre essas ações, 
assinalando V(verdadeiro) e F(falso): 
(   ) O Ideb é um dos eixos do PDE que permite realizar uma 
transparente prestação de contas para a sociedade de 
como está a educação em nossas escolas. Assim, a 
avaliação passa a ser a primeira ação concreta para se 
aderir às metas do Compromisso e receber o apoio técnico / 
financeiro do MEC, para que a educação brasileira dê um 
salto de qualidade. 
( ) O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais “Anísio Teixeira” (Inep) é uma autarquia 
federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja 
missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o 
Sistema Educacional Brasileiro sendo um de seus objetivos  
subsidiar a formulação e implementação de políticas 
públicas para a área educacional a partir de parâmetros de 
qualidade e equidade, bem como produzir informações 
claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, 
educadores e público em geral. 
(   )A Provinha Brasil tem como objetivos: avaliar o nível dos 
cursos superiores para  oferecer às redes de ensino um 
diagnóstico da qualidade da alfabetização e colaborar para 
a melhoria da qualidade de ensino e redução das 
desigualdades educacionais em consonância com as metas 
e políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação 
nacional. 
(  )O Enem é um exame individual, de caráter voluntário, 
oferecido anualmente aos estudantes que estão concluindo 
ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. 
Seu objetivo principal é possibilitar uma referência para auto 
avaliação do(a) participante, a partir das competências e 
habilidades que o estruturam, com vistas à continuidade de 
sua formação e à sua inserção no mundo do trabalho. 
Assinale a alternativa que contém a sequência 
CORRETA, de cima para baixo. 
a) V, V, F, V. 
b)  F, F, V, V. 
c) V, V, V, F. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

14)De acordo com a  Lei Orgânica do Município de 
Osvaldo Cruz- SP Artigo 5.º - Constituem objetivos 
fundamentais do município, contribuir para: Analise os 
itens abaixo: 
I- construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
II- promover o bem comum de todos os munícipes. 
III- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais. 
IV- observar a legislação e o atendimento aos requisitos. 
Estão CORRETOS os itens: 
a) Somente I, II, IV. 
b) Somente II, IV. 
c) Somente I, II, III. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
15)Conforme a  Lei Orgânica do Município de Osvaldo 

Cruz- SP Complete a lacuna do Artigo 64 - As contas do 
Município ficarão, durante____________ anualmente, à 
disposição de qualquer contribuinte, para exame e 

apreciação, o qual poderá questionar-lhes a 
legitimidade nos termos da lei. 
a) sessenta dias 
b) noventa dias 
c) trinta dias 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16) De acordo com a Resolução CONTRAN  nº 160, de 22 

de abril de 2004, assinale a alternativa CORRETA sobre 
sinalização de Indicação: 
a) Tem por finalidade alertar os usuários da via para 
condições potencialmente perigosas, indicando sua 
natureza. 
b) Tem por finalidade  identificar as vias e os locais de 
interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto 
aos percursos, os destinos, as distâncias e os serviços 
auxiliares, podendo também ter como função a educação do 
usuário. Suas mensagens possuem caráter informativo ou 
educativo. 
c) Tem por finalidade informar aos usuários as condições, 
proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas 
mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui 
infração. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 

17) Conforme a  Lei Federal nº 9.503/97.  Art. 6º São 

objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: 
Analise as afirmativas abaixo: 
I- Estabelecer as normas regulamentares referidas neste 
Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. 
II- Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, 
com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa 
ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu 
cumprimento. 
III- Fixar, mediante normas e procedimentos, a 
padronização de critérios técnicos, financeiros e 
administrativos para a execução das atividades de trânsito. 
IV- Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de 
informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a 
fim de facilitar o processo decisório e a integração do 
Sistema. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas II, III, IV. 
b) Apenas I, III, IV. 
c) Apenas I, II, IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

18) Referente  a condução de escolares ,identifique  a 
alternativa NÂO que apresenta características exigidas  
sobre  os veículos especialmente destinados à 
condução coletiva de escolares: 

a) registro como veículo de passageiros;  inspeção 

semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e 
de segurança; pintura de faixa horizontal na cor amarela, 
com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda 
a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com 
o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de 
veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui 
indicadas devem ser invertidas. 
b) equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade e tempo; lanternas de luz branca, fosca ou 
amarelas dispostas nas extremidades da parte superior 
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na 
extremidade superior da parte traseira. 
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c) cintos de segurança em número igual à lotação; outros 
requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo 
CONTRAN. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

19) A operação de trânsito é uma atividade desenvolvida 
por profissional tecnicamente capacitado para 
monitorar o sistema viário e, sempre que necessário, 
intervir de imediato para assegurar as melhores 
condições de tráfego e segurança aos usuários do 
sistema, sejam eles pedestres, condutores ou 
passageiros. De acordo com a natureza da demanda, as 
atividades de operação de trânsito, podem ser 
agrupadas em três grandes grupos: Rotineiras, 
programadas e emergenciais. Sobre as emergenciais é 
CORRETO afirmar: 
a) São realizadas para o atendimento de demandas 
específicas, ações complementares são planejadas para 
minimizar os impactos sobre o sistema viário assegurando 
fluidez, acessibilidade e mobilidade na área de influência. 
b) Quando estão relacionadas a eventos intempestivos que 
comprometem a fluidez e segurança do trânsito. 
c) São as que visam atender situações cotidianas que 
fazem parte do dia-a-dia da cidade. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

20)Conforme a  Lei Federal nº 9.503/97 referente as 

normas gerais de circulação e conduta,  Art. 29. O 

trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 

circulação obedecerá às seguintes normas:  VII - os 

veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação 
de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de 
trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e 
parada, quando em serviço de urgência e devidamente 
identificados por dispositivos regulamentares de alarme 
sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas 
as seguintes disposições: Analise as afirmativas abaixo 
elencando V(verdadeiro) e F(falso). 
(   ) quando os dispositivos estiverem acionados, indicando 
a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão 
deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a 
direita da via e parando, se necessário; 
(  ) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa 
extensão suficiente para que sua manobra não ponha em 
perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário; 
(  ) os  pedestres,  ao  ouvir o alarme sonoro, deverão 
aguardar no passeio, só atravessando a via quando o 
veículo já tiver passado pelo local; 
(    ) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação 
vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva 
prestação de serviço de urgência; 
(   ) a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-
se as exceções devidamente sinalizadas; 
(  ) a prioridade de passagem na via e no cruzamento 
deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos 
cuidados de segurança, obedecidas as demais normas 
deste Código; 
Assinale a alternativa que corresponde a sequência 
CORRETA: 
a) F,  F, V, V, F, V. 
b) V, F, V, F, V, V. 
c) V, F, V, V, F, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

21) As formas, cores e dimensões que formam os sinais 
de regulamentação no trânsito  são objeto de resolução 

do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, 
para que se obtenha o melhor entendimento por parte 
do usuário. Assinale a alternativa CORRETA sobre 
formas e cores dos sinais de regulamentação: 
a) A forma padrão dos sinais de regulamentação é a 
circular, e as cores são vermelha, preta e branca. 
b) A forma padrão dos sinais de regulamentação é 
quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição 
vertical. À sinalização de advertência estão associadas as 
cores amarela e preta. 
c) A forma padrão dos sinais de regulamentação é a 
retangular, e as cores são vermelha, azul e branca. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

22) De acordo com a Resolução CONTRAN  n° 396 de 13 
de dezembro de 2011 Art.1° A medição das velocidades 
desenvolvidas pelos veículos automotores, elétricos, 
reboques e semirreboques nas vias públicas deve ser 
efetuada por meio de instrumento ou equipamento que 
registre ou indique a velocidade medida, com ou sem 
dispositivo registrador de imagem dos seguintes tipos: 
Analise as afirmativas abaixo: 
I- Fixo: medidor de velocidade com registro de imagens 
instalado em local definido e em caráter permanente.  
II- Móvel : medidor de velocidade com registro de imagens 
instalado em veículo parado ou em suporte apropriado. 
III- Estático: medidor de velocidade instalado em veículo em 
movimento, procedendo a medição ao longo da via. 
IV- Portátil:  medidor  de  velocidade  direcionado 
manualmente para o veículo alvo. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, II, IV. 
b) Apenas I, IV. 
c) Apenas III, IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

23)Sobre a educação para o trânsito (Lei Federal nº 
9.503/97):Complete o  Art. 76. A educação para o 
trânsito será ...... 
a) promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º 
graus, por meio de planejamento e ações coordenadas 
entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de 
Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de 
atuação. 
b) direito de todos e constitui dever prioritário para os 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito. 
c) promovida 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. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

24) Conforme a  Resolução CONTRAN Nº 277 DE 

28/05/2008, Art. 2º O transporte de criança com idade 

inferior a dez anos poderá ser realizado no banco 
dianteiro do veículo, com o uso do dispositivo de 
retenção adequado ao seu peso e altura, nas seguintes 
situações: Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) quando o veículo for dotado exclusivamente deste banco. 
b) quando a quantidade de crianças com esta idade exceder 
a lotação do banco traseiro. 
c) quando o veículo for dotado originalmente (fabricado) de 
cintos de segurança subabdominais (dois pontos) nos 
bancos traseiros. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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25) Com base na Lei Federal nº 9.503/97   Art. 140. 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 próprio órgão, devendo o condutor 
preencher os seguintes requisitos: Assinale a 
alternativa CORRETA:  
a) I - ser maior de vinte e um anos; II - estar habilitado; III - 
ser aprovado em curso especializado e em curso de 
treinamento de prática veicular em situação de risco, nos 
termos da normatização do CONTRAN. 
b) I - ser penalmente imputável; II-saber ler e escrever;        
III-possuir Carteira de Identidade ou equivalente. 
c) I - teste de aptidão física e mental; II - ser escrito, sobre 
legislação de trânsito; III - ter noções de primeiros socorros, 
conforme regulamentação do CONTRAN. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 


