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          PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ACARAÚ  –  CE 

       CONCURSO  PÚBLICO  –  EDITAL  001/2019 

GUARDA  MUNICIPAL 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________________________ 
 

RG: ______________________________                       ÓRGÃO EXPEDIDOR: _________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO 

ASSINATURA: _____________________________________________________          

 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 
 

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de 

múltipla escolha, numeradas de 1 (um) a 60 

(sessenta). 

2. Cada uma das questões apresenta um enunciado 

seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 

uma deve ser assinalada. 

3. Examine se a prova está completa com a sequência 

numérica das questões, se há falhas ou 

imperfeições gráficas que causem dúvidas. 

Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 

minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer 

reclamação será desconsiderada. 

4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da 

prova, será distribuído o cartão-resposta, o qual será 

o único documento válido para a correção. Ao 

recebê-lo, verifique se seu nome e seu número de 

inscrição estão corretos. Reclame imediatamente se 

houver discrepância. 

5. A folha de respostas não pode ser dobrada, 

amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua 

assinatura e data de nascimento, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às 

respostas. Tenha muita atenção ao marcar sua folha 

de respostas, pois não haverá substituição por erro 

do candidato. Marque sua resposta pintando 

completamente o espaço correspondente à 

alternativa de sua opção. 

 

Ex.: A  B  C  D  E 

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em 

que houver falta de nitidez, uso de corretivo, 

marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. 

Não serão computadas questões não assinaladas. 

7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o 

empréstimo de material de qualquer natureza entre 

os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e 

o desrespeito às autoridades encarregadas dos 

trabalhos são faltas que implicarão a 

desclassificação do candidato. 

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos 

implicará a eliminação de ambos do certame. 

9. Não será permitido ao candidato, durante a 

realização das provas, portar armas, aparelhos 

eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas, 

livros, jornais e impressos em geral; bonés, 

chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc. 

10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer 

outro meio de comunicação. O candidato que for 

flagrado portando aparelho celular ou qualquer outro 

meio de comunicação, durante o período de 

realização da prova, e/ou o aparelho celular tocar 

será sumariamente eliminado do certame. 

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 

para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais 

pergunte em voz alta. 

12. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao 

fiscal de sala juntamente com a folha de respostas 

(devidamente assinada). Não se esqueça, também, 

de assinar a folha de frequência. 

13. O candidato que permanecer na sala de provas, por 

mais de 3h30min, poderá levar consigo o caderno 

de provas, fornecido pela ORGANIZADORA. 

14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas com 

início às 14h e término às 18h. O candidato só 

poderá ausentar-se da sala depois de decorridas 

duas horas do início das provas. 

15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas 

serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a 

realização das mesmas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto para responder às questões 1 a 6. 

Vantagens e desvantagens dos biodegradáveis 

 O maior benefício destes materiais é a decomposição 
completa e bem mais rápida. Os produtos biodegradáveis 
contribuem para o não acúmulo de lixo no planeta. Porém, se por 
um lado eles contribuem para a redução de resíduos sólidos, por 
outro, os produtos biodegradáveis contribuem para o efeito 
estufa, pois, ao se degradarem, eles liberam gás metano 
proporcional à velocidade de degradação, ou seja, quanto mais 
rápido o produto se decompõe mais gás ele libera no ar.  
 Apesar das desvantagens, os produtos biodegradáveis 
ainda representam vantagens ambientais sobre os produtos 
convencionais. Estudos mostram que produtos com agentes 
biodegradáveis mais lentos podem ser acondicionados em 
aterros sanitários e o gás proveniente da decomposição pode ser 
utilizado para gerar calor e energia, impactando menos o meio 
ambiente.  
 Os produtos biodegradáveis não são a melhor solução, mas, 
os avanços nas pesquisas podem contribuir para aprimorar as 
embalagens dos produtos biodegradáveis que utilizamos. 
Lembrando que, antes do descarte, é muito mais importante 
reduzir o consumo, dar preferência aos produtos com 
embalagens reutilizáveis e separar o “lixo que não é lixo” para 
reciclagem. 

Disponível em http://www.pensamentoverde.com.br 

1. Considerando o texto leia as afirmativas a seguir e 
marque a opção CORRETA. 

a) Os biodegradáveis não ocasionam problemas para o meio 
ambiente. 

b) Reciclar é muito importante. 
c) Os biodegradáveis não se decompõem completamente. 
d) Os produtos convencionais têm menos desvantagens que os 

biodegradáveis. 
e) Não se deve reutilizar embalagens. 
 
2. A palavra que melhor define o objetivo do texto é 

a) decomposição. 
b) efeito estufa. 
c) descarte. 
d) reciclagem. 
e) lixo. 
 
3. De acordo com o texto, marque a opção INCORRETA 
quanto aos produtos biodegradáveis. 

a) Fazem a decomposição mais rápido que os convencionais. 
b) São nocivos ao Planeta. 
c) Mesmo o lado ruim dos biodegradáveis pode ajudar o 

Planeta. 
d) São a melhor solução. 
e) Apresentam mais vantagens que os convencionais. 
 
4. “...os produtos biodegradáveis ainda representam 
vantagens ambientais sobre os produtos convencionais.” 
Que circunstância pode-se perceber nesse período? 

a) Comparação. 
b) Concessão. 
c) Conformidade. 
d) Causa. 
e) Consequência 
 
5. “Porém, se por um lado eles contribuem para a redução 
de resíduos sólidos,...” Esse período estabelece com o 
período anterior uma relação de 

a) adição. 
b) explicação. 
c) adversidade. 
d) conclusão 
e) alternância. 

6. Apesar das desvantagens, os produtos biodegradáveis 
ainda representam vantagens ambientais sobre os produtos 
convencionais. Marque a opção que NÃO pode substituir o 
termo em destaque. 

a) Afora as 
b) A despeito das 
c) Não obstante as 
d) Fora as 
e) Sem as 
 
7. Sobre o plural dos substantivos compostos, marque a 
opção INCORRETA. 

a) Variam os substantivos. 
b) Varia o último elemento nas onomatopeias. 
c) Não variam os verbos. 
d) Variam os advérbios. 
e) Variam os adjetivos. 
 
8. Marque a opção CORRETA quanto à classificação dos 
numerais a seguir: quatrocentos – sexagésimo – sétuplo 

a) cardinal – ordinal – multiplicativo. 
b) arábico – cardinal – ordinal. 
c) cardinal – cardinal – multiplicativo. 
d) arábico – multiplicativo – multiplicativo. 
e) cardinal – cardinal – ordinal. 
 
9. São pronomes indefinidos invariáveis. 

a) Todo – vário – qualquer. 
b) Pouco – certo – tanto. 
c) Alguém – cada – quem. 
d) Algo – qual – outrem. 
e) Que – todo – algo. 
 
10. Em qual das opções há agente da passiva? 

a) A crença em Deus é necessária. 
b) As frutas ficaram bichadas com o tempo. 
c) O ator estava cercado de fãs. 
d) De repente, fiquei ansioso por sua volta. 
e) O rapaz estava apaixonado pela colega. 
 
11. Marque a opção CORRETA quanto à colocação 
pronominal. 

a) Me ajudem, por favor. 
b) O encontrarei depois do almoço. 
c) Te cuida, rapaz! 
d) Lhe pagaram tudo que deviam? 
e) Eu lhe farei uma visita. 
 
12. Marque a opção em que as palavras são parônimas. 

a) Roma / romã. 
b) Viagem / viajem. 
c) Seção / sessão. 
d) Fases / fazes. 
e) Inflação / infração. 
 
13. Em qual das opções a seguir, a vírgula foi usada para 
separar palavras de mesma função sintática? 

a) O tempo não é, meu amigo, aquilo que você pensa. 
b) Minha casa tem quatro dormitórios, dois banheiros, três salas 

e bom quintal. 
c) Elas gritavam. Eu, porém, nem me incomodava. 
d) “Nascemos nas lágrimas, vivemos no sofrimento, morremos 

na dor.” 
e) Não chore, que será pior. 
 
14. Quanto à concordância verbal, marque a opção 
INCORRETA. 

a) Eu ou ele casará com Teresa. 
b) A mãe com a filha esteve no baile. 
c) O rancor e o ódio não conduz a boa coisa. 
d) Tanto a mãe como a filha chorava. 
e) O andar e o nadar fazem bem à saúde. 

http://www.pensamentoverde.com.br/
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15. Marque a opção em que a preposição introduz um 
objeto indireto. 

a) Lembrou-se dela e chorou. 
b) A lembrança dela fê-lo chorar. 
c) A sala está cheia de gente. 
d) Tenho saudades de Teresa. 
e) Creio em Deus. 
 
16. Fernanda tem R$ 230,00 em espécie. Se ela der R$ 35,00 
para a sua prima, as duas irão ficar com a mesma quantia. A 
quantia que a prima tem é de 

a) R$ 200,00. 
b) R$ 155,00. 
c) R$ 100,00. 
d) R$ 130,00. 
e) R$ 160,00. 
 

17. Carla comprou duas caixas de leite de 1 litro cada por 
R$2,98. Então, o custo de meia dúzia de caixas desse leite 
será 

a) R$ 12,55. 
b) R$ 7,77. 
c) R$ 8,94. 
d) R$ 9,98. 
e) R$ 4,94. 
 

18. Sabe-se que 2
x2 – 2

 = 128, então: 

a) x = 3 ou x = –3. 
b) x = 6. 
c) x = 0. 
d) x = 2 ou x = 1. 
e) x = 9. 
 

19. Se log3 x = 2, então: 

a) x = 9. 
b) x = 5. 
c) x = 0. 
d) x = 10. 
e) x = 1. 
 

20. Duas sócias, Carla e Mônica, repartiram o lucro final da 
loja delas, que foi de R$ 4.900,00, de forma proporcional à 
quantia que cada uma investiu inicialmente na loja. Sabendo 
que Mônica investiu R$ 2.000,00 a mais que Carla e obteve 
um lucro de R$ 700,00 a mais que Carla. Quanto cada uma 
investiu respectivamente? 

a) 2.000,00 e 4.000,00. 
b) 8.000,00 e 10.000,00. 
c) 3.000,00 e 7.000,00. 
d) 6.000,00 e 8.000,00. 
e) 4.000,00 e 9.000,00. 

 

21. Sabe-se que dois números são diretamente 
proporcionais a 3 e 5, respectivamente. Sabendo que a soma 
deles é 48, pode-se afirmar que esses números são 

a) 18 e 30. 
b) 20 e 28. 
c) 15 e 33. 
d) 23 e 25. 
e) 16 e 32. 
 

22. Uma mangueira tem a vasão de 1.035,5 litros de água 
por hora e enche uma caixa d’água em 12 horas. Em quanto 
tempo outra mangueira, que tem a vazão de 20 litros por 
minuto, encheria a mesma caixa d’agua? 

a) 12 h 34min 23s. 
b) 8h 7min 37s. 
c) 10h 21min 18s. 
d) 9h 30min 22s. 
e) 10h 31min 33s. 

23. Sempre gostei muito de uma foto 3 x 4 (3 cm de largura 
e 4 cm de comprimento) da minha mãe e quero ampliá-la de 
forma que a nova foto tenha 10,5 cm de largura. Qual será o 
comprimento da foto ampliada? 

a) 13,5 cm. 
b) 15 cm. 
c) 14 cm. 
d) 10,5 cm. 
e) 15,5 cm. 
 

24. Minha casa custa R$ 96.000,00 e, como tive que vendê-
la com urgência, foi vendida com um prejuízo de 20% sobre 
o preço de venda. Qual foi o preço de venda da minha casa? 

a) R$ 79.800,00. 
b) R$ 89.000,00. 
c) R$ 90.000,00. 
d) R$ 80.000,00. 
e) R$ 81.000,00. 
 

25. Numa loja da minha cidade, um sofá é vendido por R$ 
1.500,00 à vista. A prazo, ele é vendido por R$ 1.800,00, sendo 
R$ 300,00 de entrada e o restante após 1 ano. Sabendo-se 
que a loja opera com juros simples, a taxa cobrada ao ano é 
de 

a) 12%. 
b) 25%. 
c) 15%. 
d) 22%. 
e) 29%. 

 
26. Tenho um capital de R$ 5.200,00. Se eu aplicá-lo à taxa 
de 5% ao ano, durante 4 anos, qual o valor do juros 
produzido? (juros simples) 

a) R$ 1.040. 
b) R$ 800. 
c) R$ 1.400. 
d) R$ 740. 
e) R$ 1.200. 
 

27. Percebi que em meu programa favorito na rádio, a 
metade do tempo é para o noticiário; a terça parte, para a 
programação musical e 10 minutos para propaganda. O 
tempo total de duração do meu programa favorito é de 

a) 1 h 15 min. 
b) 1 h. 
c) 1 h 25 min. 
d) 45 min. 
e) 30 min. 
 

28. Um nutricionista recomendou que Dona Maria prepara-
se a mamadeira do seu filho com 120 ml de solução nutritiva 
e 30 ml de leite. A taxa percentual de leite na mamadeira é de 

a) 10%. 
b) 15%. 
c) 20%. 
d) 40%. 
e) 55%. 
 

29. Meu avô morou 1/3 de sua vida numa pequena cidade 
do interior do Ceará, 1/4 de sua vida no Rio de Janeiro e nos 
seus últimos 25 anos de vida ela residiu em Fortaleza. 
Sabendo que meu avô nasceu em 1943, pode-se afirmar que 
ele morreu em 

a) 1990. 
b) 2003. 
c) 1994. 
d) 2018. 
e) 2010. 
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30. Dona Antônia precisa limpar a sala do seu Paulo que 
tem 8,5 m de comprimento por 6 m de largura. Até agora ela 
já limpou 45 m² do carpete. Falta limpar ainda 

a) 6 m². 
b) 3 m². 
c) 1 m². 
d) 3,5 m². 
e) 4 m². 
 
31. Segundo o Perfil Básico Municipal de 2017- Acaraú, 
elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica 
do Ceará – IPECE, o município de origem e ano de criação de 
Acaraú são, respectivamente, 

a) Sobral /1894. 
b) Camocim /1849.  
c) Sobral /1949. 
d) Camocim /1949. 
e) Sobral /1849. 
 
32. De acordo com o Perfil Básico Municipal de 2017-IPECE, 
relacione a coluna B, localização, com a coluna A, municípios 
limítrofes de ACARAÚ.  

COLUNA A  COLUNA B  

I. NORTE.  ( ) Cruz, Bela Cruz. 
II. LESTE.  ( ) Itarema. 
III. OESTE.  ( ) Marco, Morrinhos, Amontada. 
IV. SUL.  ( ) Oceano Atlântico. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.  

a) IV – I – II – III.  
b) II – III – IV – I. 
c) I – II – III – IV. 
d) III – II – I – IV. 
e) III – II – IV – I. 
 
33. NÃO é um distrito de Acaraú, 

a) Acarape. 
b) Acaraú. 
c) Lagoa do Carneiro. 
d) Juritiania. 
e) Aranaú. 
 
34. No segundo dia da visita oficial a Israel, o Presidente 
Jair Bolsonaro, participou da cerimônia de condecoração 
dos militares israelenses que ajudaram no resgate de vítimas 
da tragédia em 

a) Paris. 
b) Moçambique 
c) Brumadinho. 
d) Jerusalém. 
e) Mariana. 
 
35. Marque a opção que indica o nome dos 4 (quatro) países 
visitados pelo Presidente Jair Bolsonaro em compromissos 
oficiais. 

a) Estados Unidos / Japão / Alemanha / Chile. 
b) Suíça / Estados Unidos / Chile / Israel. 
c) Estados Unidos / Inglaterra / Canadá / Suíça. 
d) Estados Unidos / Canadá / Bélgica / Japão. 
e) Suíça / Canadá / Israel / Japão. 
 
36. As Áreas de Proteção Ambiental, com prioridade em 
implementação em Acaraú, entre outras compreendem: 

I. Bacia do Rio Acaraú. 
II. Lagamares da costa litorânea do Município de Acaraú. 
III. Corredores dunares. 
IV. Bacias do Rio Canema e Sagüim. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) IV. 
b) II – III – IV. 
c) I – II. 

d) I – II – IV. 
e) I – II – III – IV. 
 
37. Este termo surgiu a partir de estudos das Organizações 
das nações unidas sobre as mudanças climáticas, também 
conhecida como Comissão de Brundtland e foi firmado na 
Agenda 21, na Conferência “Rio 92”. Sendo descrito como 
conceito sistêmico que se traduz num modelo de 
desenvolvimento global que incorpora os aspectos de um 
sistema de consumo em massa no qual a preocupação com 
a natureza, via de extração da matéria-prima é máxima, com 
isso sendo capaz de suprir as necessidades da geração 
atual, sem comprometer a capacidade de atender as 
necessidades das futuras gerações. Esse é o conceito de:  

a) Créditos de Carbono. 
b) Desenvolvimento sustentável. 
c) Selos verdes. 
d) Certificação Ambiental. 
e) Capitalismo verde. 
 
38. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Acaraú, 
são consideradas áreas de proteção permanente: 

a) o carnaubal e os manguezais. 
b) os manguezais e os pampas. 
c) as áreas estuarianas e os pampas. 
d) a caatinga e o cerrado. 
e) as paisagens notáveis e os cerrados. 
 
39. Analise as afirmativas a seguir e marque (V) para as 
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS, quanto às relações 
interpessoais. 

( ) A primeira impressão, sendo positiva de ambos os lados, 
contribuirá para que se estabeleça um bom relacionamento 
interpessoal.  
( ) As relações de simpatia e cordialidade se constroem a 
partir do impacto negativo da primeira impressão. 
( ) O efeito que um indivíduo causa em outro pode dificultar 
ou favorecer o relacionamento interpessoal e as atividades em 
comum.  
( ) Um bom clima de grupo em que predomina o diálogo e o 
respeito ao outro tem sempre uma produção final de boa 
qualidade. 
( ) O trabalho em grupo terá bom resultado se o grupo 
alcançar a sinergia e se houver fluidez de comunicação. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.  

a) F – F – V – V – F. 
b) V – F – V – V – V. 
c) V – F – F – V – F. 
d) V – F – V – F – V. 
e) F – V – F – V – F 
 
40. Analise as afirmativas a seguir sobre a ética no serviço 
público. 

I. Ser honesto, respeitar o outro, ser justo e cordial com as 
pessoas é dever fundamental do servidor público.  

II. Os servidores públicos não podem se distanciar dos padrões 
de ética e de eficiência exigidos pela sociedade e pela 
instituição em que desenvolve seu trabalho. 

III. Evitar estabelecer relações cordiais e de confiança com seus 
colegas de trabalho é fundamental para que possa se 
destacar e evitar brigas no local de trabalho. 

IV. Mostrar-se indiferente à conversa com seus colegas de 
trabalho para que possa estabelecer um ambiente agradável 
e de confiança. 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – III – IV. 
b) II – III. 
c) I – IV. 
d) II – III – IV. 
e) I – II. 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/01/28/militares-israelenses-se-juntam-as-equipes-de-resgate-em-brumadinho.ghtml
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

41. Leia a afirmativa a seguir. 

Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de 
circulação no mesmo sentido, são as da ________ destinadas ao 
deslocamento dos veículos mais __________ e de maior porte, 
quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da 
________, destinadas à ________ e ao _______ dos veículos de 
maior velocidade.  

Marque a opção que completa CORRETA e respectivamente 
as lacunas. 

a) direita / rápidos / esquerda / ultrapassagem / deslocamento 
b) esquerda / lentos / esquerda / ultrapassagem / deslocamento 
c) direita / lentos / esquerda / ultrapassagem / deslocamento 
d) esquerda / rápidos / ultrapassagem / esquerda / 

deslocamento 
e) direita / rápidos / direita / ultrapassagem / translado 
 
42. Da Sinalização de Trânsito. A instalação da sinalização 
nas vias internas pertencentes aos condomínios 
constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de 
estacionamento de estabelecimentos privados de uso 
coletivo é da responsabilidade do 

a) inquilino. 
b) município. 
c) órgão máximo executivo de trânsito da União. 
d) órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. 
e) proprietário. 
 
43. Observe a placa. 

 

A placa de trânsito significa. 

a) Proibido trânsito de veículos de tração animal. 
b) Proibido trânsito de veículos de carga animal. 
c) Proibido trânsito de carroça. 
d) Proibido trânsito de animais. 
e) Proibido animais de tração. 
 
44. Considerando o Capítulo IX, Seção II – Da Segurança 
dos Veículos do Código de Trânsito Brasileiro, responda à 
questão a seguir. 

Qual a categoria e a capacidade dos veículos novos, 
respectivamente, que estarão isentos da inspeção de que 
trata o caput, durante 3 (três) anos a partir do primeiro 
licenciamento, desde que mantenham suas características 
originais de fábrica e não se envolvam em acidente de 
trânsito com danos de média ou grande monta? 

a) Oficial – 7 (sete) passageiros. 
b) De representação diplomática, de repartições consulares de 

carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao 
Governo brasileiro – 5 (cinco) passageiros. 

c) Particular – 7 (sete) passageiros. 
d) De aluguel – 7 (sete) passageiros. 
e) De aprendizagem – 5 (cinco) passageiros. 
 
45. Analise a afirmativa a seguir. 

Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete 
de segurança com viseira ou óculos de proteção e vestuário de 
acordo com as normas e especificações aprovadas pelo 
CONTRAN é infração _______, gerando como penalidade: multa 
e ______________. 

Marque a opção que completa CORRETA e respectivamente 
as lacunas. 

a) gravíssima / recolhimento do documento de habilitação 
b) grave / remoção do veículo 
c) grave / apreensão do veículo 
d) gravíssima / suspensão do direito de dirigir 
e) gravíssima / cassação da carteira nacional de habilitação 
 
46. Estacionar o veículo nas vagas reservadas às pessoas 
com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal 
condição. Tais condutas constituem, respectivamente, 
infração 

a) média e multa. 
b) grave e multa. 
c) gravíssima e multa. 
d) gravíssima e multa x 2. 
e) gravíssima e multa x 3. 
 
47. Analise a afirmativa a seguir. 

Ao socorrer corretamente uma vítima de acidente, deve-se 
levar em consideração, em primeiro lugar, 

a) a obstrução das vias aéreas. 
b) uma possível parada cardíaca. 
c) o sangramento das feridas. 
d) uma possível fratura. 
e) uma lesão cerebral. 
 
48. Com base nos conhecimentos de primeiros socorros, 
analise o que se segue. 

Agir com prudência, respeitar os limites de seu 
conhecimento, seguir os protocolos estabelecidos, prevenir 
e evitar danos maiores são, entre outras, ações do 

a) ciclista. 
b) socorrista. 
c) condutor. 
d) passageiro. 
e) pedestre. 
 
49. Analise as afirmativas a seguir e assinale a opção que 
apresenta a afirmativa INCORRETA com base nos 
conhecimentos do Código de Trânsito Brasileiro – CTB a 
autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das 
competências estabelecidas neste Código e dentro de sua 
circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas 
administrativas: 

a) Realização de exames de aptidão física, mental, de 
legislação, de prática de primeiros socorros e de direção 
veicular.  

b) Realização de exames de aptidão física, mental, de 
legislação, de prática de primeiros socorros, de noções 
básicas de mecânica e de direção veicular.  

c) Recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias 
e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os 
aos seus proprietários, após o pagamento de multas e 
encargos devidos. 

d) Realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de 
substância entorpecente ou que determine dependência 
física ou psíquica. 

e) Recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual. 
 
50. Análise com base no conhecimento da Lei Nº 13.103, de 
2 de março de 2015 – Dispõe sobre o exercício da profissão 
de motorista. 

A guarda, a preservação e a exatidão das informações 
contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável 
de velocidade e de tempo são de responsabilidade do 

a) proprietário do veículo. 
b) embarcador. 
c) condutor. 
d) consignatário de cargas. 
e) agente de cargas. 
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51. Marque a opção que apresenta a afirmativa CORRETA. 
O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se, 
em direitos e deveres, ao  

a) pedestre.  
b) condutor. 
c) motociclista. 
d) ciclista. 
e) passageiro. 
 
52. Com base nos conhecimentos de direção defensiva, 
análise e responda o que se segue. 

Trafegar pelo acostamento é permitido 

a) quando a pista estiver congestionada. 
b) quando, devido a problema mecânico, o seu veículo estiver 

lento. 
c) para acessar imóveis próximos ou fazer conversões. 
d) para rebocar um veículo acidentado ou com problemas 

mecânicos. 
e) para ultrapassagem de veículos muitos lentos. 
 
53. Em uma situação hipotética. O motorista de um veículo, 
durante o deslocamento interestadual em uma rodovia, 
diante de um extenso congestionamento, efetuou 
ultrapassagens em um trecho com intersecções e, em 
seguida, optou por transitar pelo refúgios da referida 
rodovia. Tais condutas constituem respectivamente, 
infrações de trânsito 

a) gravíssima e grave. 
b) grave e grave. 
c) grave e gravíssima. 
d) média e grave. 
e) gravíssima e gravíssima. 
 
54. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o 
agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool 
ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência, receberá penas de 

a) reclusão de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do 
direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor.  

b) reclusão de seis a oito anos, e suspensão ou proibição do 
direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor.  

c) detenção de seis meses a dois anos e suspensão ou 
proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor. 

d) detenção de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não 
constituir elemento de crime mais grave. 

e) prisão de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do 
direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor.  

 
55. Leia a afirmativa a seguir. 

A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a 
duração de __________. 

Marque a opção que completa corretamente a lacuna. 

a) um mês a três anos 
b) dois meses a cinco anos 
c) três meses a cinco anos 
d) dois meses a três anos 
e) um mês a cinco anos. 
 
56. Analise a afirmativa a seguir. 

Com base no conhecimento das medidas administrativas, em 
caso de acidente com vítima, envolvendo veículo equipado com 
registrador instantâneo de velocidade e tempo, qual o único 
encarregado responsável do levantamento pericial poderá retirar 
o disco ou a unidade armazenadora do registro? 

Marque a alternativa CORRETA. 

a) Perito oficial. 
b) Delegado de Polícia Civil. 
c) Encarregado da delegacia.  
d) Qualquer perito.  
e) Policial militar que atendeu a ocorrência. 
 
57. Com base nos conhecimentos dos Crimes em Espécie, 
previstos no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, analise as 
afirmativas a seguir e marque (V) para as VERDADEIRAS e 
(F) para as FALSAS. 

( ) Conduzir veículo automotor na via pública, sob a 
influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo 
a dano potencial a incolumidade de outrem. 
( ) Conduzir veículo automotor com capacidade 
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine dependência. 
( ) Conduzir veículo automotor na via pública, estando com 
concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 
(seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência. 
( ) O Poder Executivo Federal estipulará a equivalência 
entre distintos testes de alcoolemia para efeito de caracterização 
do crime tipificado neste artigo.  
( ) As condutas previstas no caput serão constatadas por 
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro 
de sangue; igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de 
ar alveolar; ou sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo 
Contran, alteração da capacidade psicomotora. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

a) V – F – F – V – V. 
b) F – V – V – F – V. 
c) F – V – F – F – V. 
d) V – V – F – V – F. 
e) F – F – V – F – V. 
 
58. Com base nos conhecimentos de mecânica básica, leia 
com atenção as afirmativas a seguir e assinale a CORRETA. 

a) Termômetro: indica a temperatura do motor. 
b) Velocímetro: indica o número de voltas das rodas. 
c) Manômetro: indica o nível de água do radiador.  
d) Hodômetro: indica o nível de combustível. 
e) Tacômetro: indica a carga do alternador e a descarga da 

bateria. 
 
59. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Art. 1º, 
o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do 
território nacional, abertas à circulação, rege-se por este 
Código. 

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

II. O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e 
dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das 
respectivas competências, adotar as medidas destinadas a 
assegurarem esse direito. 

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

IV. Os órgãos e as entidades de trânsito pertencentes ao 
Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas 
ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde 
e do meio ambiente. 
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Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I – II – IV. 
b) I – II. 
c) I – II – III – IV. 
d) II – III. 
e) IV. 
 
60. Segundo o CTB, Art. 131, o Certificado de 
Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, 
vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e nas 
especificações estabelecidos pelo CONTRAN. 

I. O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao 
registro. 

II. O veículo somente será considerado licenciado, estando 
quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de 
trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 
independentemente da responsabilidade pelas infrações 
cometidas. 

III. Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua 
aprovação nas inspeções de segurança veicular e de 
controle de emissões de gases poluentes e de ruído, 
conforme disposto no art. 104. 

Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

a) I – II. 
b) I – III. 
c) I – II – III. 
d) II – III. 
e) II. 


