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      PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU – SECRETARIA MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA 

 

 

 

       FISCAL DE TRÂNSITO  
Código da Prova  

M05 T 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas 

Duração da prova: 4 horas MANHÃ 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE DE CONFÚCIO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO 

“Se não sabes, aprende; se já sabes, ensina.” 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de 

resposta –  A, B, C, D e E . 

 

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 
O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio  
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato 

 

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 
 

BOA PROVA! 
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Conhecimentos Gerais-Língua 
Portuguesa    

 

A ÁGUIA E A GALINHA 

 

Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha 
apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em sua casa. 
Conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou-o no 
galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração 
própria para galinhas. Embora a águia fosse a rainha de 
todos os pássaros. 

Depois de cinco anos, este homem recebeu em sua 
casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo 
jardim, disse o naturalista: 

- Esse pássaro não é uma galinha. É uma águia.  

- De fato – disse o camponês. É águia. Mas eu a criei 
como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se 
em galinha como as outras, apesar das asas de quase três 
metros de extensão. 

- Não – retrucou o naturalista. Ela é e será sempre 
uma águia. Pois tem um coração de águia. Este coração a 
fará um dia voar às alturas. 

- Não, não – insistiu o camponês. Ela virou galinha e 
jamais voará como águia. 

Então decidiram fazer uma prova. O naturalista 
tomou a águia, ergueu-a bem alto e desafiando-a disse: 

- Já que você de fato é uma águia, já que você 
pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe! 

A águia pousou sobre o braço estendido do 
naturalista. Olhava distraidamente ao redor e as galinhas lá 
embaixo, ciscando grãos. E pulou pra junto delas. 

O camponês comentou: 

- Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha! 

- Não – tornou a insistir o naturalista. Ela é uma 
águia. E uma águia será sempre uma águia. Vamos 
experimentar novamente amanhã. 

No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no 
teto da casa. Sussurrou-lhe: 

- Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e 
voe! 

Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas 
ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. 

O camponês sorriu e voltou à carga: 

- Eu lhe havia dito, ela virou galinha! 

- Não – respondeu firmemente o naturalista. Ela é 
águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos 
experimentar ainda uma última vez. Amanhã a farei voar. 

- No dia seguinte, o naturalista e o camponês 
levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram-na para 
fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de 
uma montanha. O sol nascente dourava os picos das 
montanhas. 

O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-
lhe: 

- Águia, já que você é uma águia, já que você 
pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe! 

A águia olhou ao redor. Tremia como se 
experimentasse uma nova vida. Mas não voou. Então o 
naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, 
para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar 
e da vastidão do horizonte. 

Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, 
grasnou com o típico kau-kau das águias e ergueu-se 
soberana, sobre si mesma. E começou a voar, a voar para o 
alto, a voar cada vez para mais alto. Voou... voou... até 
confundir-se com o azul do firmamento...  

(História narrada pelo educador popular James Aggrey) 

 

 

 

 

Questão 1 

Pela leitura atenta do texto, pode-se afirmar que sua 
mensagem é uma: 

 

(A) crítica aos caçadores de animais proibidos pela 
legislação. 

(B) forma de mostrar o condicionamento das pessoas, 
impossibilitando-as de evoluir. 

(C) reflexão sobre o comportamento animal na natureza. 

(D) representação de como os seres, devidamente 
estimulados, podem crescer e mudar. 

(E) proposta desalentadora sobre o domínio de uns sobre 
outros. 

 

Questão 2 

No texto, o naturalista, ao identificar que a ave era uma 
águia, agiu perante o camponês com: 

 

(A) timidez. 

(B) determinação. 

(C) cerimônia. 

(D) hostilidade. 

(E) arrogância. 

 

Questão 3 

No trecho “Pegaram a águia, levaram-na para fora da 
cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma 
montanha. O sol nascente dourava os picos das 
montanhas.”, essa iniciativa teve a intenção de: 

 

(A) estimular a águia em seu habitat natural. 

(B) distanciar a águia dos diferentes animais. 

(C) separar a ave do camponês que a criou. 

(D) reduzir ao máximo o número de espectadores. 

(E) diluir a convicção do naturalista sobre a ave. 
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Questão 4 

Em “Ela é e será sempre uma águia. Pois tem coração de 
águia.”, o naturalista associa o coração da ave: 

 

(A) ao sentimento de menos valia nela incutido. 

(B) à própria essência vital da águia. 

(C) ao descrédito da própria ave nele. 

(D) à falta de confiança da águia. 

(E) ao medo, por nunca ter voado. 

 

Questão 5 

Em “...então abra suas asas e voe!”, os verbos estão 
empregados no: 

 

(A) indicativo. 

(B) subjuntivo. 

(C) imperativo. 

(D) infinitivo. 

(E) gerúndio. 

 

Questão 6 

O texto “A águia e a galinha” pertence ao seguinte tipo:  

 

(A) dissertativo. 

(B) descritivo. 

(C) narrativo. 

(D) expositivo. 

(E) injuntivo. 

 

Questão 7 

Em “...grasnou com o típico kau-kau das águias.”, a 
expressão destacada consiste na figura chamada: 

 

(A) aliteração. 

(B) elipse. 

(C) zeugma. 

(D) onomatopeia. 

(E) pleonasmo.  

 

Questão 8 

Todas as alternativas abaixo apresentam par de palavras 
com dígrafos, EXCETO em:  

 

(A) vizinha – pássaro. 

(B) filhote – águia. 

(C) terra – enquanto. 

(D) extensão – que.  

(E) nascente – grasnou.  

 

Questão 9 

No trecho “ – Já que você de fato é uma águia, então abra 
suas asas e voe!”, a expressão JÁ QUE pode ser substituída, 
sem prejuízo do sentido, por: 

 

(A) Contanto que. 

(B) Não obstante. 

(C) Conquanto. 

(D) Conforme. 

(E) Visto que. 

 

Questão 10 

Na frase “No dia seguinte, o naturalista e o camponês 
levantaram bem cedo.”, pode-se afirmar que: 

 

I.  Trata-se de um período composto. 

II.  O núcleo do predicado é “levantaram”. 

III.  Há uma locução adverbial de tempo. 

IV.  O sujeito da oração é composto. 

V.  O advérbio bem está modificando o adjetivo cedo.  

 

Estão corretas apenas: 

 

(A) I, II, III. 

(B) II, IV, V. 

(C) I, III, V. 

(D) II, III, IV. 

(E) I, IV, V. 

 

Questão 11 

A alternativa que apresenta problema de coesão textual, 
gerando incoerência, é: 

 

(A) Os espectadores, conquanto reconhecessem o enorme 
potencial das águias, aplaudiram-na quando levantou 
voo. 

(B) Os argumentos do camponês iam de encontro aos do 
naturalista. Ambos discordavam entre si. 

(C) Mais de cinquenta pessoas compareceram ao local 
onde a águia seria levada para alçar voo. 

(D) A águia, que vivia ciscando entre as galinhas, 
finalmente reconheceu a sua verdadeira natureza. 

(E) Em todas as tentativas, em nenhum momento o 
camponês acreditou na possibilidade de a águia voar. 
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Questão 12 

Em “O comprimento da asa de uma águia pode chegar a 
três metros de extensão.”, a palavra em destaque tem o 
seu parônimo em cumprimento. A alternativa abaixo que 
apresenta um par de parônimos é: 

 

(A) sessão / seção. 

(B) despensa / dispensa. 

(C) acender / ascender. 

(D) cesto / sexto. 

(E) acento / assento. 

 

Questão 13 

Em “...recebeu em sua casa a visita de um naturalista.”, o 
sufixo da palavra destacada tem o mesmo significado que 
o da palavra: 

 

(A) jornalista. 

(B) nortista. 

(C) paulista. 

(D) sulista. 

(E) campista.  

 

Questão 14 

Todas as alternativas abaixo apresentam períodos corretos 
quanto à pontuação, EXCETO em: 

 

(A) O camponês possuía galinhas, patos, perus, gansos e 
outros pequenos animais. 

(B) - Senhor camponês, uma águia nunca esquecerá sua 
origem, não se esqueça disso. 

(C) O sábio naturalista e o rude camponês, combinavam 
apenas em levar a águia para voar. 

(D) O camponês, homem bruto da terra, não acreditava no 
potencial da águia. 

(E) O naturalista era um sábio, isto é, conhecia os mistérios 
da natureza. 

 

Questão 15 

Quanto à regência verbal, todas as alternativas estão 
corretas, EXCETO em: 

 

(A) Esqueci de todos os argumentos do naturalista. 

(B) Todo esforço implica reação favorável a ele. 

(C) Não me lembro desse fato tão impressionante. 

(D) Custa-nos crer que tenha conseguido voar. 

(E) A vizinhança assistiu ao voo emocionada. 

 

 

Conhecimentos Gerais-Legislação e Ética 
na Administração Pública                                 

Questão 16 

Após a promulgação da Constituição de 1988, os concursos 
públicos tornaram-se bastante populares como forma de 
ingresso no serviço público. Assim, é correto afirmar que: 

 

(A) hoje existem apenas cargos de provimento efetivo na 
Administração Pública, ou seja, preenchidos via 
concurso público. 

(B) atualmente ainda existem cargos em comissão, os 
quais não dependem de concurso público, sendo de 
livre nomeação e exoneração. 

(C) os cargos comissionados estão limitados a 70% do 
efetivo total de servidores em um órgão. 

(D) embora antiética e ilegal, a ocupação de cargos 
públicos sem concurso público ainda é uma prática 
corriqueira na Administração Pública. 

(E) o concurso público é atualmente a única via de ingresso 
no serviço público. 

 

Questão 17 

Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994), 
é vedado ao servidor público: 

 

(A) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por 
quem de direito. 

(B) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de 
representar contra qualquer comprometimento 
indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal. 

(C) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, 
tempo, posição e influências, para obter qualquer 
favorecimento, para si ou para outrem. 

(D) comunicar imediatamente a seus superiores todo e 
qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, 
exigindo as providências cabíveis. 

(E) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe 
sobre a existência deste Código de Ética, estimulando o 
seu integral cumprimento. 
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Questão 18 

De acordo com o Estatuto do Servidor Público do 
Município de Jaru, quando trata do assunto “Das 
Responsabilidades” do servidor, dispõe que as sanções 
civis, penais e administrativas: 

 

(A) poderão cumular-se, sendo independentes entre si. 

(B) só podem ser aplicadas de forma cumulativa. 

(C) têm gradações punitivas diferentes, sendo a sanção 
administrativa a mais grave das três. 

(D) são decorrentes do exercício regular das atribuições 
pelo servidor. 

(E) dependem umas das outras. 

 

Questão 19 

Nos termos da Lei Orgânica do Município de Jaru, a 
Administração Municipal compreende: 

 

(A) o Poder Executivo, exercido pelos Vereadores, e o 
Poder Legislativo, exercido pelos Secretários 
Municipais, sob orientação do Prefeito. 

(B) o Poder Executivo, exercido pelo Prefeito, e o Poder 
Legislativo, exercido pela Câmara Municipal, através 
dos Vereadores. 

(C) o Poder Judiciário, exercido pelos juízes de carreira, e o 
Poder Executivo, exercido pelo Prefeito. 

(D) o Poder Judiciário, exercido através dos Secretários 
Municipais, e o Poder Legislativo, exercido pelo 
Prefeito. 

(E) o Poder Legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, 
e o Poder Executivo, exercido pelo Presidente da 
República. 

 

Questão 20 

Configura ato de CORRUPÇÃO, punido pelo Código Penal, a 
conduta do servidor público que: 

 

(A) recebe para si, diretamente, em razão de sua função, 
vantagem indevida. 

(B) continua a exercer, sem autorização, a função pública 
da qual sabe oficialmente ter sido suspenso. 

(C) se apropria de dinheiro público de que tem a posse em 
razão do cargo. 

(D) abandona o cargo público, fora dos casos permitidos 
em lei. 

(E) extravia livro oficial ou qualquer documento, de que 
tem a guarda em razão do cargo. 

 

 

Conhecimentos Específicos-Informática 
Básica         

Questão 21 

Editando um texto em MS Word você se depara com 
palavras repetidas e busca sinônimos para substituí-las. 

O item da barra de ferramentas que se  encontrará a 
ferramenta “dicionário de sinônimos”é: 

(A) Layout. 

(B) Revisão. 

(C) Design. 

(D) Exibição. 

(E) Correspondências. 

 

Questão 22 

Uma fórmula do MS Excel compara textos de 2 células, 
retornando “VERDADEIRO” quando iguais, e “FALSO” 
quando diferentes. Esta fórmula é: 

 

(A) BHTTEXT 

(B) EXT.TEXTO 

(C) REPT 

(D) CÓDIGO 

(E) EXATO 

 

Questão 23 

Os navegadores de internet (browser’s) recebem de alguns 
sites, e armazenam temporariamente no seu computador 
alguns arquivos de dados contendo informações 
relevantes para o funcionamento dos mesmos. A eles 
chamamos: 

 

(A) vírus. 

(B) worm. 

(C) buffer. 

(D) cookie. 

(E) spyware. 

 

Questão 24 

No Excel é possível, ao clicar numa célula, acessar uma 
outra planilha, para consulta, por exemplo. Essa função é: 

 

(A) inserir. 

(B) correspondências. 

(C) hiperlink. 

(D) referências. 

(E) exibição. 
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Questão 25 

Em uma edição, no MS Word, quando queremos alterar os 
espaços entre as linhas, podemos clicar o botão direito do 
mouse e selecionar a opção: 

 

(A) recortar. 

(B) fonte. 

(C) numeradores. 

(D) marcação. 

(E) parágrafo. 

 

Questão 26 

No MS Windows 7 a tecla Prtn Scrn, executa a seguinte 
função: 

 

(A) cria uma imagem da tela em PDF. 

(B) imprime uma imagem da tela. 

(C) copia a tela para a área de transferência. 

(D) cria uma imagem da tela no disco C. 

(E) apaga o conteúdo da tela. 

 

Questão 27 

Numa Planilha Excel considere os seguintes valores B1=4, 
C1=6 e D1=3. O valor de A1 na fórmula A1=B1*C1+12/D1 
será: 

 

(A) 24. 

(B) 28. 

(C) 40. 

(D) 32. 

(E) 18. 

 

Questão 28 

Você inseriu uma tabela em um documento criado em MS 
Word. Preencheu uma das colunas com dados 
aleatoriamente e deseja classificá-los. Depois de selecionar 
as células que deseja incluir na classificação, vai buscar a 
função classificar no seguinte item da barra de 
ferramentas: 

 

(A) inserir. 

(B) correspondências. 

(C) revisão. 

(D) layout da página. 

(E) layout. 

 

Questão 29 

Na criação de uma apresentação utilizando-se o Power 
Point é possível exibir um filme. Esse recurso está 
disponível no item da barra de ferramentas: 

 

(A) animações. 

(B) design. 

(C) apresentação de slides. 

(D) inserir. 

(E) exibição. 

 

Questão 30 

Você terminou a redação de um documento no MS Word, 
e deseja protegê-lo contra edição e formatação. Essa 
função de proteção está disponível no item da barra de 
ferramentas: 

 

(A) layout da página. 

(B) referências. 

(C) revisão. 

(D) exibição. 

(E) design. 
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Conhecimentos Específicos-Raciocínio 
Lógico     

Questão 31 

Uma moeda é lançada 4 vezes. A probabilidade de sair 
pelo menos 2 caras é: 

 

(A) 
5

16
 

 

(B) 
11

16
 

 

(C) 
6

16
 

 

(D) 
7

16
 

 

(E) 
10

16
 

 

Questão 32 

Com os algarismos 2, 3, 5, 6, 7 são formados números de 5 
algarismos distintos. Escolhendo um deles ao acaso, a 
probabilidade de ele ser ímpar é: 

 

(A) 80%. 

(B) 70%. 

(C) 60%. 

(D) 50%. 

(E) 65%. 

 

Questão 33 

Sejam os conjuntos { , , , , , }A a c e f i s ; 

{ , , , , }B c d e f g ; { , , , }C a j r u .  

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) ( ) { , , }A B C a c f   . 

(B) ( ) { , }A B C e f   . 

(C) ( ) { , , , , }A C B a c d e f   . 

(D) ( ) { , , , , , }B C A a c d e f g   . 

(E) ( ) { , , , , }B A C a d g j r   . 

 

Questão 34 

O valor do último número da sequência {2, 10, 17, 23, 28, 
___} é: 

 

(A) 29 

(B) 30 

(C) 31 

(D) 32 

(E) 33 

 

Questão 35 

Ingrid gastou 
5

9
do que possuía comprando uma bolsa e do 

que sobrou gastou 
1

3
com uma blusa. Sabendo que lhe 

restou R$ 200,00, o valor que Ingrid possuía no início era 
de: 

 

(A) R$ 400,00. 

(B) R$ 275,00. 

(C) R$ 575,00. 

(D) R$ 675,00. 

(E) R$ 600,00. 

 

Questão 36 

Ewerton tem 25 anos e seus filhos 1, 2, 4 e 7 anos. Daqui a 
9 anos, a soma das idades dos quatro filhos mais a idade 
de Ewerton será de: 

 

(A) 50 anos. 

(B) 34 anos. 

(C) 84 anos. 

(D) 16 anos. 

(E) 44 anos. 

 

Questão 37 

Em um concurso de uma certa prefeitura com 600 
candidatos. Sabe-se que 370 candidatos acertaram a 1ª 
questão, 280 acertaram a 2ª questão e 70 acertaram 
ambas as questões. O número de candidatos que não 
acertaram nenhuma das duas questões foi de: 

 

(A) 20. 

(B) 30. 

(C) 10. 

(D) 40. 

(E) 50. 
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Questão 38 

Ewerton comprou 5 bermudas de R$ 45,00 cada uma e 
pagou a loja com 2 notas de R$ 100,00 e 1 nota de R$ 
50,00. O valor que Ewerton recebeu de troco é: 

 

(A) R$ 30,00. 

(B) R$ 35,00. 

(C) R$ 25,00. 

(D) R$ 15,00. 

(E) R$ 20,00. 

 

Questão 39 

Uma caixa d’água de 3000 litros está completamente vazia. 
Uma torneira é aberta com uma vazão de 3 litros a cada 
minuto. O tempo necessário para que a caixa d’água fique 
completamente cheia é: 

 

(A) 16 horas e 40 minutos. 

(B) 15 horas e 40 minutos. 

(C) 17 horas e 40 minutos. 

(D) 16 horas. 

(E) 15 horas. 

 

Questão 40 

Uma cidade com 52 000 habitantes tem 54% de mulheres. 
Sabendo que nessa cidade 35% das mulheres são casadas, 
o número de mulheres solteiras é: 

 

(A) 28080. 

(B) 9828. 

(C) 17828. 

(D) 18828. 

(E) 18252. 

 

 

Conhecimentos Específicos- 
Conhecimentos na Área de Atuação 

Questão 41 

A embriaguez ao volante é uma das principais responsáveis 
pelas mortes no trânsito em todo o país. Um estudo 
divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que 21% dos 
acidentes registrados no Brasil estão relacionados ao 
consumo de álcool*. Como maneira de auferir a 
embriaguez ao volante há o exame de etilômetro, 
conhecido popularmente como “teste do bafômetro”, o 
qual auxilia na medição dos níveis de concentração de 
álcool no corpo humano. Tendo em vista esse contexto e 
segundo o conceito disposto no Anexo I do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), define-se AR ALVEOLAR como: 

*Dados extraídos de: http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-

preto-aracatuba/noticia/2013/09/embriaguez-e-uma-das-principais-
causas-de-acidente-diz-pesquisa.html 

 

(A) aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar 
alveolar. 

(B) gás expelido pelo motor dos automóveis, como por 
exemplo, o monóxido de carbono. 

(C) ar expirado pela boca de um indivíduo, originário dos 
alvéolos pulmonares. 

(D) ar inspirado pelo condutor embriagado, contendo 
oxigênio, durante fiscalização de trânsito. 

(E) ar existente na área alveolar do corpo humano, o qual 
se mistura ao sangue para ser medido, em exame de 
sangue, o nível de embriaguez do motorista. 

 

Questão 42 

Dentro do âmbito de competência dos órgãos e entidades 
executivos de trânsito dos Municípios, a fiscalização de 
trânsito em vias terrestres e a autuação e aplicação das 
medidas administrativas cabíveis, bem traduzem o(a):  

 

(A) papel da União no combate às infrações de trânsito, 
com uso das Polícias Militares de Trânsito Nacionais. 

(B) exercício regular do poder de polícia de trânsito. 

(C) poder administrativo regulamentar ou normativo. 

(D) poder municipal de atuação no policiamento ostensivo 
e preventivo a crimes, junto às Polícias Militares. 

(E) ideia a ser implementada a nível nacional, envolvendo 
União, Estados e Municípios, de criação de um novo 
Código de Trânsito Brasileiro. 
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Questão 43 

O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e 
dever dos órgãos e entidades componentes 
do_______________, a estes cabendo, no âmbito das 
respectivas competências, adotar as medidas destinadas a 
assegurar esse direito. O Sistema que completa 
corretamente a lacuna acima é o: 

 

(A) Sistema Internacional de Trânsito. 

(B) Sistema Nacional de Trânsito. 

(C) Sistema Estadual de Trânsito. 

(D) Sistema Municipal de Trânsito. 

(E) Sistema Tributário e Orçamentário. 

 

Questão 44 

Sobre redação oficial, é comum a utilização do OFÍCIO para 
estabelecer uma comunicação oficial. É correto dizer que 
por meio dele: 

 

(A) autoridade superior hierárquica impõe sanção 
disciplinar ao funcionário hierarquicamente inferior. 

(B) servidor hierarquicamente inferior fornece informação 
a outro servidor de mesmo status, dentro do mesmo 
órgão da administração, contudo sem utilizar 
cabeçalho nem endereçamento. 

(C) uma autoridade entra em contato com outra 
autoridade de outro local, para informar ou solicitar 
alguma informação. 

(D) são descritas e relatadas situações de trabalho 
sigilosas, equiparando-se o Ofício ao Parecer. 

(E) é possível criar uma informação simples, que não 
necessita de cabeçalho, endereçamento, local ou data, 
bastando o texto com a informação e a identificação do 
signatário. 

 

Questão 45 

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, a 
implementação, manutenção e operação do sistema de 
estacionamento rotativo pago nas vias é competência dos 
órgãos e entidades executivos de trânsito do(a)(s):   

 

(A) Ministro de Estado dos Transportes, no âmbito de sua 
circunscrição. 

(B) Presidência da República, no âmbito de sua 
circunscrição. 

(C) União, no âmbito de sua circunscrição. 

(D) Estados, no âmbito de sua circunscrição. 

(E) Municípios, no âmbito de sua circunscrição. 

 

Questão 46 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro – CTB 
acerca dos sinais de trânsito, existe uma ordem de 
prevalência, de modo que se há várias formas de 
sinalização na via, uma deve prevalecer sobre as outras. 
Assim, a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: 

 

(A) todas as normas e sinais de trânsito devem ser 
seguidos e têm igual valor. 

(B) as indicações dos sinais sobre as indicações do 
semáforo. 

(C) as ordens do agente de trânsito sobre as normas de 
circulação e outros sinais. 

(D) as indicações do semáforo sobre as ordens do agente 
de trânsito. 

(E) as indicações dos sinais sobre as ordens do agente de 
trânsito. 

 

Questão 47 

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB prevê situação 
específica em que não serão aplicadas as sanções previstas 
no citado código por inobservância à sinalização. Nesse 
contexto, não será penalizado o motorista infrator: 

 

(A) se não possui outras infrações registradas nos últimos 
dez anos. 

(B) que apresentar carteira de habilitação. 

(C) que apresentar a documentação em dia. 

(D) quando a sinalização for insuficiente ou incorreta. 

(E) quando estacionar fora dos locais permitidos. 

 

Questão 48 

Estacionar o veículo nas vagas reservadas às pessoas com 
deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal 
condição, desde maio de 2016 configura: 

 

(A) infração gravíssima, com penalidade de multa e medida 
administrativa de remoção do veículo. 

(B) infração grave, com penalidade de multa e medida 
administrativa de remoção do veículo. 

(C) infração grave, com penalidade de multa, porém sem 
medida administrativa correspondente. 

(D) infração média, sem multa, porém com medida 
administrativa de remoção do veículo. 

(E) infração leve, sem multa ou medida administrativa 
correspondente. 
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Questão 49 

Gersovalnio conduzia seu veículo automotor pela rua, 
quando avançou o sinal vermelho do semáforo. Com a sua 
conduta, ele: 

 

(A) não praticou nenhuma infração de trânsito. 

(B) praticou infração leve de trânsito, ficando sujeito a 
multa. 

(C) praticou infração média de trânsito, ficando sujeito a 
multa. 

(D) praticou infração grave de trânsito, ficando sujeito a 
multa. 

(E) praticou infração gravíssima de trânsito, ficando sujeito 
a multa. 

 

Questão 50 

Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, 
lavrar-se-á auto de infração pelo agente da autoridade de 
trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro define Agente da 
Autoridade de Trânsito como: 

 

(A) pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a 
Administração Pública. 

(B) órgão ou entidade signatária do instrumento 
contratual. 

(C) pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela 
autoridade de trânsito para o exercício das atividades 
de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de 
trânsito ou patrulhamento. 

(D) órgão permanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 

(E) veículo oficial de divulgação da Administração Pública, 
sendo para a União o Diário Oficial da União, e, para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for 
definido nas respectivas leis. 

 

Questão 51 

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. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias 
de A a E. A Categoria A corresponde ao condutor de: 

 

(A) moto. 

(B) carro. 

(C) caminhão. 

(D) trator. 

(E) quadriciclo. 

 

Questão 52 

Xerestício conduzia seu carro pela via quando, de repente, 
atropelou uma pessoa que passava sobre a faixa de 
pedestres, causando-lhe lesões. Ele não possui carteira de 
habilitação para conduzir veículo automotor, porém 
prestou socorro à vítima do acidente. Considerando essa 
situação hipotética, Xerestício responde pelo crime de: 

 

(A) lesão corporal culposa de trânsito, com causa única de 
aumento de pena. 

(B) lesão corporal culposa de trânsito, com dupla causa de 
aumento de pena. 

(C) lesão corporal culposa de trânsito, sem causa de 
aumento de pena. 

(D) lesão corporal prevista no Código Penal. 

(E) racha automotivo. 

 

Questão 53 

A circulação de bicicletas tem ganhado espaço cada vez 
mais na mídia e na vida das pessoas, haja vista os 
crescentes problemas de congestionamentos de trânsito 
nas cidades, poluição do ar pela combustão dos motores 
dos veículos, entre outros fatores. Segundo a legislação 
brasileira de trânsito, nas vias urbanas e nas rurais de pista 
dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando 
não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando 
não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de 
rolamento, no mesmo sentido de circulação 
regulamentado para a via. Sobre o referido trânsito de 
bicicletas nas vias, é correto dizer que: 

 

(A) as bicicletas têm preferência sobre os veículos 
automotores. 

(B) os veículos têm preferência sobre as bicicletas, 
devendo estas aguardar até que o veículo passe para 
que elas possam seguir seu caminho. 

(C) as motocicletas são similares às bicicletas, devendo 
seguir as mesmas regras de convivência no trânsito. 

(D) os ciclomotores são similares às bicicletas, devendo 
seguir as mesmas regras de convivência no trânsito. 

(E) em nenhuma hipótese a autoridade de trânsito com 
circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação 
de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos 
automotores. 
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Questão 54 

As chamadas “operações Lei Seca” têm se espalhado pelo 
país como espécie de fiscalização de trânsito com enfoque 
em abordar e multar motoristas que dirigem embriagados. 
De fato, a legislação brasileira de trânsito dispõe que 
“conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora 
alterada em razão da influência de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine dependência” 
configura crime (artigo 306 do CTB), punido com pena de 
detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 
dirigir veículo automotor. A conduta prevista no trecho em 
destaque será constatada: 

 

(A) apenas pelo teste do etilômetro. 

(B) apenas pelo teste do etilômetro e exame de sangue. 

(C) pelo teste do etilômetro, exame de sangue, prova 
testemunhal, vídeo, ou outros meios de prova em 
direito admitidos, observado o direito à contraprova. 

(D) pela avaliação psicológica preliminar, própria da fase 
de habilitação para condução de veículo automotor. 

(E) pela concentração igual ou superior a dez quilogramas 
de álcool por litro de sangue. 

 

Questão 55 

As pessoas com deficiência têm direito a se locomover 
pelas vias e lugares públicos, podendo utilizar diversos 
meios de transporte e locomoção para isto. Nesse sentido, 
a legislação brasileira sobre direitos da pessoa com 
deficiência determina que: 

 

(A) as locadoras de veículos não estão obrigadas a oferecer 
veículos adaptados para uso de pessoa com deficiência 
(PcD), pois ela já tem desconto na compra de veículo 
PcD, não necessitando alugar um veículo. 

(B) as frotas de empresas de táxi devem reservar 50% 
(cinquenta por cento) de seus veículos acessíveis à 
pessoa com deficiência. 

(C) em todas as áreas de estacionamento aberto ao 
público, de uso público ou privado de uso coletivo e em 
vias públicas, podem ser reservadas vagas para 
deficientes, sem exigência de sinalização ou localização 
próxima aos acessos de circulação de pedestres. 

(D) é permitida a cobrança diferenciada de tarifas ou de 
valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à 
pessoa com deficiência, visto que o custo de se ter um 
carro adaptado é maior. 

(E) são asseguradas à pessoa com deficiência prioridade e 
segurança nos procedimentos de embarque e de 
desembarque nos veículos de transporte coletivo, de 
acordo com as normas técnicas. 

 

Questão 56 

A tipificação da infração de trânsito e os dados sobre o 
local, data e hora do cometimento da infração são 
elementos que devem constar do documento chamado: 

 

(A) contracheque (CC). 

(B) auto de infração (AI). 

(C) auto de reconhecimento de pessoa (ARP). 

(D) processo de impeachment (PI). 

(E) processo administrativo disciplinar (PAD). 

 

Questão 57 

Placas, marcas viárias, equipamentos de controle 
luminosos, apitos, entre outros, são definidos pela 
legislação de trânsito como: 

 

(A) semirreboque. 

(B) Renavam. 

(C) tara. 

(D) sinais de trânsito. 

(E) infração de trânsito. 

 

Questão 58 

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), usar o 
veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, 
água ou detritos, pode ensejar: 

 

(A) multa de trânsito. 

(B) perda de sete pontos na carteira. 

(C) remoção do veículo. 

(D) recolhimento do documento de habilitação. 

(E) nenhuma punição, porque não se trata de infração de 
trânsito. 

 

Questão 59 

Os Municípios brasileiros possuem Poder Executivo e 
Poder Legislativo próprios, representados, 
respectivamente, pelo(a): 

 

(A) Prefeitura e Câmara de Vereadores. 

(B) Prefeitura e Tribunal de Justiça. 

(C) Ministério Público e Câmara de Vereadores. 

(D) Ministério Público e Tribunal de Justiça. 

(E) Tribunal de Contas e Assessoria do Executivo. 
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Questão 60 

Acerca da identificação dos veículos, prevista no Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB, é correto afirmar que são sinais 
de identificação dos veículos: 

 

(A) gravação no chassi e apenas placa dianteira. 

(B) gravação no monobloco, vidros e no teto do veículo. 

(C) gravação no chassi e placas dianteira e traseira, salvo 
veículos de duas ou três rodas, que são dispensados da 
placa dianteira. 

(D) gravação nos vidros, na tarjeta e nos tapetes dos 
veículos. 

(E) apenas as placas do veículo servem para identificá-lo. 

 


