
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2018

DATA DA PROVA: 03/02/2019
TARDE

CARGO:
AGENTE DE TRÂNSITO

(NÍVEL MÉDIO)
Língua Portuguesa: 01 a 10; Matemática: 11 a 15; 

Conhecimentos Gerais: 16 a 20. Conhecimentos Específicos: 21 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 
a 10: 

 “Eu sempre usei livro pra tudo: pra saber 
ler, pra altear pé de mesa, pra aprender a usar 
a imaginação, pra enfeitar sala, quarto, a casa 
toda, pra ter companhia dia e noite, pra aprender 
a escrever, pra sentar em cima, pra rir, pra gostar 
de pensar, pra ter apoio num papo, pra matar 
pernilongo, pra travesseiro, pra chorar de emoção, 
pra firmar prateleira, pra jogar na cabeça do outro na 
hora da raiva, pra me-abraçar-com, pra banquinho 
de pé; eu sempre usei livro pra tanta coisa, que a 
coisa que mais me espanta é ver gente vivendo 
sem livro”.

(Sempre usei livro pra tudo, Lygia Bojunga Nunes.)

01. A respeito do termo “livro”, analise as afirmativas 
a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I. O termo “livro” classifica-se gramaticalmente 
como um substantivo.
II. Dependendo do contexto, a forma “livro” 
pode assumir outro significado, sendo, também, 
uma das formas do verbo livrar, como em “eu te 
livro da prisão.” 

a) Nenhuma das afirmativas está correta.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente a afirmativa II está correta.
d) Ambas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
02. O termo “sempre” na frase “Sempre usei livro 
pra tudo” desempenha função sintática de:

a) Sujeito.
b) Objeto direto.
c) Objeto indireto.
d) Adjunto adverbial.
________________________________________
03. A respeito do termo “livro”, assinale a alternativa 
que apresenta somente suas flexões em número 
(plural) e em grau (diminutivo e aumentativo).

a) Livros, livrinho, livrão.
b) Livrado, livreiro, livraria.
c) Livres, livrar, livre.
d) Livraço, livra, livro.
________________________________________
04. O termo “me”, na frase “a coisa que mais me 
espanta”, retoma e se refere:

a) Ao livro.
b) À autora.
c) À própria coisa que espanta.
d) A ver gente vivendo sem livro.

05. Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE 
verbos, presentes no texto.

a) Saber, ler, gostar.
b) Sempre, aprender, usar.
c) Sentar, gente, vivendo.
d) Ter, firmar, tanta.
________________________________________
06. O termo que desempenha a função de sujeito 
na frase “Eu sempre usei livro pra tudo” é: 

a) Sempre.
b) Livro.
c) Pra tudo.
d) Eu.
________________________________________
07. Assinale a alternativa que apresenta expressões 
que tenham sentido CONTRÁRIO ao termo 
“sempre”, presente no texto. 

a) Geralmente, a toda hora.
b) Jamais, em nenhum momento.
c) Permanentemente, sem fim.
d) Continuamente, frequente.
________________________________________
08. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a  função sintática 
desempenhada pelo termo “livro”, na frase “usei 
livro”.

a) Verbo.
b) Objeto indireto.
c) Sujeito.
d) Objeto direto.
________________________________________
09. Assinale a alternativa que classifica e explica 
CORRETAMENTE a figura de linguagem usada na 
expressão “pé de mesa”.

a) Polissíndeto, pois se trata do uso exagerado de 
conectivos (de), com intuito geralmente poético.
b) Pleonasmo, que é a caracterização do exagero 
no uso do termo (pé) em relação ao outro termo 
(mesa). 
c) Catacrese, que se caracteriza pelo emprego 
figurado de um termo fora de seu sentido literal (pé), 
geralmente por falta de um termo mais adequado.
d) Assíndeto, que marca a falta de uso de conectivos 
(de), com intuito geralmente poético.
________________________________________
10. Assinale a alternativa que apresenta usos que 
a autora diz fazer do livro que vão além do uso 
tradicional deste objeto. 

a) “pra aprender a escrever, pra ter apoio num 
papo.” 
b) “pra saber ler, pra gostar de pensar.” 
c) “pra aprender a usar a imaginação, pra rir.” 
d) “pra matar pernilongo, pra jogar na cabeça do 
outro na hora da raiva.”
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QUESTÕES 11 A 15 - MATEMÁTICA
________________________________________

11. As lojas costumam aplicar juros compostos 
quando parcelam as mercadorias. O procedimento 
consiste em calcular qual o montante a ser 
pago considerando o período para quitação da 
dívida, e dividi-lo na quantidade de prestações 
acordada. Considerando uma compra de R$100,00 
parcelada em 3 vezes, com juros de 3% ao mês, 
qual seria o valor aproximado de cada parcela?

a) R$ 35,36.
b) R$ 36,00.
c) R$ 36,36.
d) R$ 36,42.
________________________________________
12. Em um jogo de pôquer do estilo “Texas 
Hold’em”, o melhor conjunto de cartas que um 
jogador pode começar é um par de “ases”. 
Sabendo que o baralho de pôquer tem quatro 
cartas “Ás” dentre suas 52 cartas, qual a 
probabilidade aproximada de se receber dois Ases?

a) 0,45% .
b) 7,69% .
c) 15,4% .
d) 20,0% .
________________________________________
13. Uma folha de papel A4 possui as seguintes 
dimensões: 210 mm de largura e 297 mm de altura. 
Qual a área de sua superfície, em centímetros 
quadrados?

a) 311,85 cm2.

b) 623,70 cm2.
c) 62370 cm2.
d) 50,7 cm2.
________________________________________
14. Um modelo de impressora pode imprimir 3 
páginas por minuto. Quanto tempo seria necessário 
para imprimir 30 páginas, utilizando duas 
impressoras como essa funcionando ao mesmo 
tempo?

a) 3 minutos.
b) 5 minutos.
c) 10 minutos.
d) 12 minutos.
________________________________________

15. A solução da equação ?

a) É ímpar.
b) Encontra-se entre 0 e 1.
c) É múltiplo de 3.
d) É primo.

QUESTÕES 16 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS
________________________________________

16. Nas últimas eleições brasileiras, foi eleito 
ao cargo de Presidente da República o então 
candidato Jair Bolsonaro. A este respeito, marque 
a alternativa que indica o nome do partido político a 
que ele pertence.

a) Partido Social Liberal (PSL).
b) Partido dos Trabalhadores (PT).
c) Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).
d) Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
________________________________________

17. Analise as afirmativas a seguir e assinale a 
que NÃO indica um dos traços característicos do 
conceito de globalização.
a) Crescente interligação e interdependência entre 
Estados.
b) Destruição de barreiras artificiais à circulação de 
mercadorias.
c) Maior comunicação entre pessoas e entre 
instituições.
d) Tendência ao isolamento de povos e culturas.
________________________________________
18. Leia a notícia a seguir, a respeito de uma recente 
tensão no campo das relações internacionais no 
Oriente Médio, e assinale a alternativa que contém 
o nome do país que preenche a lacuna.

“O movimento islamita Hamas deu por finalizada 
nesta quinta-feira a escalada de ataques, após o 
lançamento de cento e oitenta foguetes contra 
_________ desde a tarde de ontem, que deixaram 
mais de vinte feridos e provocou a resposta do 
exército da nação judaica com bombardeios contra 
cento e cinquenta alvos militares em Gaza, que 
causaram a morte de três palestinos”. 

(Agencia EFE, 09/08/18, com adaptações).

a) Afeganistão.
b) Israel.
c) Síria.
d) Iraque.
________________________________________
19. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a criança e o adolescente têm direito 
à educação, visando ao pleno desenvolvimento de 
sua pessoa. Assinale a alternativa que NÃO indica 
um dos aspectos contemplados por esse direito.

a) Acesso à escola pública e gratuita próxima de 
sua residência.
b) Direito de contestar critérios avaliativos.
c) Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola.
d) Direito de desrespeitar seus educadores.
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20. Segundo a Lei Orgânica do Município de 
Guarapuava, essa mesma lei poderá ser emendada 
mediante proposta de determinadas instâncias. 
Assinale a alternativa que NÃO indica uma dessas 
instâncias.

a) Iniciativa Popular.
b) Alto Comando do Exército.
c) Prefeito do Município.
d) Um terço dos membros da Câmara Municipal.
________________________________________
QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. Existem vários tipos de colisão que podem 
acontecer com o seu veículo, e os comportamentos 
perigosos dos condutores nas vias também 
são bem variados, mas o fator mais comum nos 
acidentes é não ter conseguido desviar ou parar 
a tempo o seu veículo, evitando a colisão. Você, 
condutor defensivo, deve conhecer os tipos de 
paradas do veículo, tempo e distância necessários 
para cada uma delas.  Assinale a alternativa 
CORRETA sobre a definição de Distância de 
Seguimento e Distância de Parada.
 

a) Distância de seguimento é aquela que o seu 
veículo percorre desde o momento em que você 
vê o perigo e decide parar até a parada total do 
seu veículo, ficando a uma distância segura do 
outro veículo, pedestre ou qualquer objeto na via 
e a distância de parada é aquela que o veículo 
percorre depois de você pisar no freio até o 
momento total da parada. Você sabe que o seu 
veículo não para imediatamente.
b) Distância de seguimento é aquela que você 
deve manter entre o seu veículo e o que vai à 
frente, de forma que você possa parar mesmo 
numa emergência, sem colidir com a traseira do 
outro. A distância de parada é aquela que o seu 
veículo percorre desde o momento em que você 
vê o perigo e decide parar até a parada total do 
seu veículo, ficando a uma distância segura do 
outro veículo, pedestre ou qualquer objeto na via.
c) Distância de seguimento é aquela que seu 
veículo percorre, desde o momento que você 
vê a situação de perigo, até o momento em que 
pisa no freio. Ou seja, desde o momento em que 
o condutor tira o pé do acelerador até colocá-lo 
no freio. E distância de parada é aquela que o 
veículo percorre depois de você pisar no freio até 
o momento total da parada. 

d) Distância de seguimento e de parada possuem 
a mesma definição, isto é, a distância percorrida  
desde o momento em que o condutor tira o pé do 
acelerador até colocá-lo no freio.
________________________________________
22. Você está dirigindo um veículo de quatro (4) 
rodas em uma via de trânsito arterial e ao se 
aproximar de um cruzamento semaforizado você 
percebe que a luz mudou para vermelha. Nessa 
situação você deve: 
 
a) Diminuir a velocidade e continuar se não estiver 
vindo outro veículo.
b) Aumentar a velocidade porque a luz acabou de 
ficar vermelha. 
c) Diminuir a velocidade e parar o veículo.
d) Frear bruscamente.
________________________________________
23. Quando estamos conduzindo veículos temos 
que estar atentos às condições adversas. De 
acordo com o manual do DETRAN-PR, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Condições adversas são todos aqueles fatores 
que podem prejudicar o seu real desempenho no 
ato de conduzir, tornando maior a possibilidade de 
um acidente de trânsito.
b) Condições adversas são aquelas que você deve 
manter entre o seu veículo e o que vai à frente, de 
forma que você possa sinalizar.
c) Condições adversas é a utilização das vias por 
veículos motorizados, veículos não motorizados, 
pedestres e animais de tração, para fins de 
circulação, parada passageira ou estacionamento.
d) Condições adversas são todos os veículos, 
incluindo os de tração animal, quando utilizam a 
via de trânsito.
________________________________________
24. Quanto à sinalização horizontal (pintada no 
solo) a faixa amarela seccionada significa:

a) Indica fluxo de mesmo sentido com 
ultrapassagem permitida.
b) Indica fluxo de sentidos opostos com 
ultrapassagem proibida.
c) Indica fluxo de sentidos opostos com 
ultrapassagem permitida.
d) Indica fluxo de mesmo sentido com 
ultrapassagem proibida.
________________________________________
25. Analise as afirmativas a seguir sobre a LEI 
Nº 2532/2016 que cria a Secretaria Municipal 
de Trânsito e Transportes – SETRAN e assinale 
a alternativa CORRETA sobre as competências 
desta Secretaria:

I. Etabelecer limites de pesos e dimensões 
para circulação de veículos de carga no perímetro 
urbano.
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II. Executar a fiscalização de trânsito, autuar 
e aplicar as medidas administrativas cabíveis por 
infrações de circulação, estacionamento e parada 
previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no 
exercício regular do poder de polícia de trânsito.
III. Aplicar as devidas penalidades por infrações 
decorrentes do descumprimento da legislação de 
trânsito ou das regras de estacionamento rotativo.

a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas a afirmativa III está correta.
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
________________________________________
26. A Lei nº 13.281 de 2016 especifica sobre o porte 
obrigatório dos documentos do condutor de veículos 
automotores, assinale a alternativa CORRETA.

a)  É  obrigatório  o porte do Certificado de 
Licenciamento Anual e o porte da CNH. O porte 
não será dispensado mesmo quando, no momento 
da fiscalização, for possível ter acesso ao devido 
sistema informatizado para verificar se o veículo 
está licenciado.
b) É obrigatório portar a nota fiscal do veículo e a 
CNH.
c) É obrigatório o porte do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), a 
Carteira de Habilitação e o recibo do veículo. 
d) É obrigatório o porte do Certificado de 
Licenciamento Anual e o porte da CNH.  O porte do 
documento do veículo será dispensado quando, no 
momento da fiscalização, for possível ter acesso 
ao devido sistema informatizado para verificar se o 
veículo está licenciado.
________________________________________
27. Seja um condutor de veículos ou não, andar com 
os documentos é sempre recomendado e em alguns 
casos obrigatório. Não é diferente para quem está 
dirigindo um veículo. Se você estiver conduzindo 
um veículo automotor e não portar os documentos 
obrigatórios estará cometendo uma infração 
de trânsito e sofrerá uma penalidade. Assinale 
a alternativa que corresponde a essa infração.

a) Infração: média, penalidade: multa, Medida 
administrativa – retenção do veículo até a 
apresentação do documento.
b) Infração: leve, penalidade: multa, Medida 
administrativa – retenção do veículo até a 
apresentação do documento.
c) Infração: grave, penalidade: multa, Medida 
administrativa – apreensão do veículo até a 
apresentação do documento.
d) Infração: gravíssima, penalidade: multa, 
Medida administrativa – retenção do veículo até a 
apresentação do documento.

28. Para você conduzir um veículo automotor é 
necessário possuir e portar a Carteira Nacional de 
Habilitação. O Código de Trânsito Brasileiro divide 
a habilitação para dirigir em cinco categorias. 
Categorias A – B – C – D - E. 

Analise as afirmativas a seguir que apresentam 
corretamente a relação da categoria com o tipo de 
veículo e assinale a alternativa CORRETA:

I. A: Moto
II. B: Veículo 4 (quatro) rodas com peso bruto 
total inferior a 3.500 quilos e lotação máxima de 
oito lugares, além do motorista (automóveis).
III. C: Condutor de veículo motorizado usado 
para transporte de passageiros, com peso bruto 
superior a 3.500 quilos (como caminhões e ônibus).
IV. D: Condutor de veículo motorizado usado 
no transporte de carretas, com lotação inferior a 
oito lugares além do motorista.
V. E: Condutor de combinação de veículos 
em que a unidade conduzida se enquadre nas 
categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada ou 
rebocada tenha peso bruto de 6 mil quilos ou mais; 
ou cuja lotação seja superior a oito lugares; ou, 
ainda, que seja enquadrado na categoria trailer.

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
________________________________________
29. Os acidentes automotores sem vítimas 
são considerados menos graves. Ainda que os 
envolvidos possam ter sofrido danos materiais e 
emocionais, o fato de que ninguém se machucou 
fisicamente faz com que acidentes desse tipo 
sejam, em teoria, mais fáceis de lidar. Para 
cada tipo de acidente, o CTB tem orientações 
específicas sobre como agir sem cometer 
infrações. Assinale a alternativa INCORRETA.

a) Retirar os veículos das vias, liberando o trânsito. 
De acordo com o CTB, deixar de remover o 
automóvel quando possível é uma infração média.
b) Sempre é indicado registrar um Boletim de 
Ocorrência (BO). O BO pode ser uma ferramenta 
fundamental caso você precise entrar com 
recursos, acionar seguros ou negociar danos e 
indenizações com os outros envolvidos.
c) Acionar o DEPVAT para ter o ressarcimento dos 
danos materiais. 
d) Se por algum motivo não for possível remover o 
seu veículo, faça a sinalização nas vias enquanto 
espera o socorro das autoridades locais
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 04/02/2019.

30. O CTB regulamenta os estacionamentos 
e paradas. Se agir em desacordo com as 
determinações, o condutor de veículos automotores 
será penalizado. De acordo com as normas gerais 
de circulação e conduta, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) Estacionar veículo no passeio ou sobre faixa 
destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclo faixa, 
bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre 
canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, 
marcas de canalização, gramados ou jardim 
público: Infração – leve; Penalidade – Advertência 
escrita Medida administrativa – apreensão do 
veículo.
b) Quando proibido o estacionamento na via, a 
parada deverá restringir-se ao tempo indispensável 
para embarque ou desembarque de passageiros, 
desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de 
veículos ou a locomoção de pedestres.
c) Estacionar o veículo nas esquinas e a menos 
de cinco metros do bordo do alinhamento da via 
transversal: Infração - média; Penalidade – multa, 
Medida administrativa - remoção do veículo;
d) Estacionar o veículo junto ou sobre hidrantes 
de incêndio, registro de água ou tampas de poços 
de visita de galerias subterrâneas, desde que 
devidamente identificados, conforme especificação 
do CONTRAN: Infração - média; Penalidade - 
multa; Medida administrativa - remoção do veículo.


