PREFEITURA DE MARINGÁ

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 041/2019

DATA DA PROVA: 15/12/2019

CARGO:

AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO
(NÍVEL MÉDIO)
Língua Portuguesa: 01 a 10; Matemática: 11 a 15;
Informática: 16 a 20; Conhecimentos Específicos: 21 a 40

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
6

Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).

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.

Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de
11 Não
uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local
13 Depois
de prova.
caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
14 O
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
15 É
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

QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Último hambúrguer do McDonald’s vendido na
Islândia está intacto há 10 anos
No dia 31 de outubro de 2009, o islandês
HjorturSmarason comprou um hambúrguer e
batatas fritas da última unidade do McDonald’s
que fechava na Islândia. Mas ele não comprou
o lanche para comer: o seu plano era guardálo para provar que ele não iria se decompor.
Dez anos depois, o lanche mudou bem
pouco e está exposto no hostelSnotraHouse, ao
sul do país, com transmissão em tempo real na
internet para que todos acompanhem a evolução
— ou não. “Ouvi algo sobre o McDonald’s nunca
se decompor, então só queria descobrir se isso era
verdade ou não”, diz Smarason no site do hostel.
O hambúrguer e as fritas já se deslocaram
bastante pela Islândia. Quando comprou o lanche,
Smarason deixou guardado em uma sacola
plástica em sua garagem para ver quão rápida
seria sua decomposição, mas ele não notou
nenhuma mudança. Em 2012, ele entregou o
hambúrguer ao Museu Nacional da Islândia.
Depois de alguns anos no museu, um
especialista dinamarquês devolveu o item
para Smarason alegando que eles não tinham
condições de preservar um hambúrguer. “Acho
que ele estava errado porque esse hambúrguer
se preserva”, diz Smarason. Inclusive, alguns
visitantes confiam tanto na preservação que até
chegaram a comer algumas das batatas. Coragem!
(Revista Galileu. 04/11/2019. https://revistagalileu.
globo.com/Sociedade/Curiosidade/noticia/2019/11/
ultimo-hamburguer-do-mcdonalds-vendido-naislandia-esta-intacto-ha-10-anos.html)
01.
Assinale a alternativa CORRETA a respeito
das informações do texto.
a) O islandês Smarason guardou o lanche como
uma recordação.
b) Smarason queria construir um museu dos produtos
do McDonald’s.
c) O objetivo era comprovar a hipótese sobre o
apodrecimento do lanche.
d) Após 10 anos ninguém mais se interessa pelo
experimento de Smarason.
_________________________________________
02.
O objetivo do texto é:
a) Convencer o leitor de que o lanche é perigoso
para consumo humano.
b) Esclarecer sobre o processo de decomposição de
alimentos.
c) Estimular as pessoas a acompanharem o
experimento pela internet.

d)Apresentar um fato curioso a respeito de um
alimento consumido mundialmente.
_________________________________________
03.
“[...] não comprou o lanche para comer: o seu
plano era guardá-lo para provar que ele não iria se
decompor.”
Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE
os termos que retomam “o lanche”.
a) -lo, ele
b) que, ele
c) ele, se
d) –lo, se
_________________________________________
04.
“Acho que ele estava errado PORQUE esse
hambúrguer se preserva.”
Assinale a alternativa em que a substituição do
termo destacado torna a afirmação incoerente,
considerando o contexto.
a)Acho que ele estava errado, portanto esse
hambúrguer se preserva.
b)Acho que ele estava errado, contudo esse
hambúrguer se preserva.
c)Acho que ele estava errado, pois esse hambúrguer
se preserva.
d)Acho que ele estava errado à medida que esse
hambúrguer se preserva.
_________________________________________
05.
“Dez anos depois, o lanche mudou bem
pouco [...]”
No trecho destacado acima, a vírgula está empregada
para:
a)Marcar uma pausa na leitura.
b) Isolar um adjunto adverbial antecipado.
c) Marcar que o período não está em ordem direta.
d) Isolar um vocativo.
_________________________________________
06.
Assinale a alternativa em que o acento no
verbo “ter” está empregado de forma INCORRETA.
a)Alguns visitantes têm coragem de comer um
pedaço de batata frita.
b)O povo islandês têm curiosidade sobre a
preservação do lanche.
c) O McDonald’s afirma que o lanche não tem muitos
conservantes.
d) As batatas fritas e o hambúrguer já têm 10 anos.
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07.
Assinale a alternativa em que as palavras
estão acentuadas seguindo a mesma regra de
islandês e hambúrguer, respectivamente:

45 carros. Considerando um mês de 31 dias, qual
a estimativa de quantos carros passam por esse
estacionamento?

a) três - âncora
b) número - quíntuplo
c)armazém - notável
d) egoísta - crítica
_________________________________________
08.
Assinale a alternativa em que a palavra está
escrita de forma INCORRETA.

a) 135 carros.
b) 310 carros.
c) 450 carros.
d) 465 carros.
_________________________________________
12.
Um quadrado de lado 4 cm circunscreve
um círculo, como na figura abaixo. Qual a área do
círculo? (Considere π=3,1)

a) expressão
b) contenção
c) suspensão
d)manutensão
_________________________________________
Observe a tirinha abaixo para responder às questões
9 e 10.

(Will Tirando. Disponível em:http://www.willtirando.
com.br/tirando-da-cabeca-do-leitor-44/)
Diálogo da tirinha:
Quadro 1: Mãe, traga mais bolo!
Quadro 2: Moleque! Se você comer mais bolo você
vai explodir!
Quadro 3: Então traga e saia de perto.
09.
Assinale a alternativa que indica corretamente
a figura de linguagem presente no segundo quadro
da tirinha:

a) 8,4 cm².
b) 12,4 cm².
c) 19,22 cm².
d) 24,8 cm².
_________________________________________
13.
Qual o valor de x na equação 8x-3=2x+15 ?
a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 6.
_________________________________________
14.
Qual o montante acumulado por um
investidor que aplicasse R$5000,00 em um fundo de
investimento que rendesse 1% ao mês, no regime de
juros simples, ao longo de um ano?

a)Hipérbole
b) Ironia
c) Eufemismo
d) Personificação
_________________________________________
10.
Considerando o contexto, assinale a
alternativa que indica CORRETAMENTE o modo
verbal dos verbos presentes na fala do menino no
primeiro e terceiro quadro da tirinha.

a)R$ 550,00.
b)R$ 560,00.
c)R$ 600,00.
d)R$ 650,00.
_______________________________________
15.
Considere uma progressão geométrica de
termo inicial 4 e razão 3. Qual o sexto termo dessa
progressão?

a) Indicativo
b)Imperativo
c)Subjuntivo
d) Infinitivo
_________________________________________
QUESTÕES
11 A 15
MATEMÁTICA

a)72.
b)324.
c) 972.
d)2916.
________________________________________
QUESTÕES 16 A 20 - INFORMÁTICA

11.
A quantidade de carros que entra em um
estacionamento a cada 3 dias é, em média, de

16.
No Excel 2010, para que seja exibida na
célula A1, apenas a soma da célula A2 com a célula
2

A10, o que se deve escrever na célula A1?
a) =soma(A2;A10)
b) =soma(A2,A10)
c) =soma(A2:A10)
d) Nenhuma das alternativas anteriores
_________________________________________
17.
No Word 2010 em português, qual a tecla de
atalho utilizada para colocar negrito em um texto?
a)CTRL + S
b)CTRL + N
c)CTRL + P
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
_________________________________________
18.
Para fazer uma busca exata por uma frase
específica, como por exemplo: “não é a vida que se
ganha” utilizando o Google, devemos escrever essa
frase entre quais caracteres?
a)Parênteses
b)Chaves
c)Aspas duplas
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
_________________________________________
19.
Avalie os seguintes itens de I a IV, e assinale
a alternativa que lista somente os itens que podem
ser utilizados para fazer backup de um documento
Word:
I - CD
II - Pen drive
III - Armazenamento na nuvem
IV - HD externo
a)II, III, IV.
b)I, II, IV.
c)III, IV.
d)I, II, III, IV.
_________________________________________
20.
No Windows 10, qual tecla de atalho podemos
acionar para que as janelas que estejam abertas
sejam minimizadas para podermos visualizar a área
de trabalho?
a)Windows + D
b) CTRL + SHIFT + ESC
c)Windows + R
d) Nenhuma das anteriores.
_________________________________________
QUESTÕES 21 A 40 - CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
21.
A Lei nº 13.281/16 trouxe várias alterações
no código de Trânsito Brasileiro, uma delas diz
respeito ao estacionamento de veículos em vagas
de deficientes. Assinale a alternativa CORRETA
sobre essa infração.

a) Estacionar o veículo nas vagas reservadas às
pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial
que comprove tal condição: Infração -gravíssima;
Penalidade – multa (R$ 293,47); Medida
administrativa -remoção do veículo.
b) Estacionar o veículo nas vagas reservadas
às pessoas com deficiência ou idosos, sem
credencial que comprove tal condição: Infração
-grave; Penalidade – multa (R$ 293,47); Medida
administrativa -retenção do veículo.
c) Estacionar o veículo nas vagas reservadas
às pessoas com deficiência ou idosos, sem
credencial que comprove tal condição: Infração
-média; Penalidade – multa (R$ 130,16); Medida
administrativa –retenção da CNH.
d) Estacionar o veículo nas vagas reservadas às
pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial
que comprove tal condição: Infração – leve;
Penalidade – multa (R$ 88,38); Medida administrativa
– remoção do veículo.
_________________________________________
22.
João está dirigindo seu veículo e manuseando
o celular. Diante desse fato João recebeu em sua
residência a notificação da multa por ter cometido
essa infração. Assinale a alternativa CORRETA
sobre qual a penalidade que este motorista citado
recebeu e quantos pontos são computados em sua
Carteira Nacional de Habilitação.
a) Dirigir segurando ou manuseando o celular é
infração de trânsito de natureza média, 5 pontos.
b) Dirigir segurando ou manuseando o celular é
infração de trânsito de natureza leve, 3 pontos.
c) Dirigir segurando ou manuseando o celular é
infração de trânsito de natureza gravíssima, 7 pontos
na CNH.
d) O motorista em questão recebeu apenas uma
advertência pois não estava falando ao celular,
apenas manuseando o aparelho.
_________________________________________
23.
Você, como agente de trânsito possui um
grande conhecimento sobre o Código de Trânsito
Brasileiro e suas atualizações. Analise as afirmativas
abaixo e coloque V para verdadeiro e F para Falso e
em seguida assinale a alternativa CORRETA sobre
o CTB.
(
) É obrigatório o porte do Certificado de
Licenciamento Anual. Parágrafo único. O porte será
dispensado quando, no momento da fiscalização, for
possível ter acesso ao devido sistema informatizado
para verificar se o veículo está licenciado.
(
) Recusar-se a ser submetido a teste, exame
clínico, perícia ou outro procedimento que permita
certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277
é Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez
vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze)
meses.
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( ) Além da multa de trânsito, o Código de Trânsito
Brasileiro também determina que sejam adicionados,
à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos
condutores, pontos, de acordo com a natureza de
cada tipo de infração.
( ) A Lei nº 13.281 criou um novo caso de multiplicador
para uma multa específica, que é a alteração sofrida
pelo art. 253-A do CTB. A nova redação prevê
multiplicador de 20 até 60 vezes para a infração
de usar qualquer veículo para, deliberadamente,
interromper, restringir ou perturbar a circulação na
via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito
com circunscrição sobre ela.
a) V – V – V – F.
b) F – V – V – V.
c) F – F – F – F.
d) V – V – V – V.
_________________________________________
24.
Você, como agente de trânsito possui um
grande conhecimento sobre o Código de Trânsito
Brasileiro e suas atualizações. Analise as afirmativas,
coloque V para verdadeiro e F para Falso e em
seguida assinale a alternativa CORRETA sobre o
CTB.
(
) É obrigatório o porte do Certificado de
Licenciamento Anual. Parágrafo único. O porte será
dispensado quando, no momento da fiscalização, for
possível ter acesso ao devido sistema informatizado
para verificar se o veículo está licenciado.
(
) Recusar-se a ser submetido a teste, exame
clínico, perícia ou outro procedimento que permita
certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277 é
Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes)
e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.
( ) Além da multa de trânsito, o Código de Trânsito
Brasileiro também determina que sejam adicionados,
à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos
condutores, pontos, de acordo com a natureza de
cada tipo de infração.
( ) A Lei nº 13.281 criou um novo caso de multiplicador
para uma multa específica, que é a alteração sofrida
pelo art. 253-A do CTB. A nova redação prevê
multiplicador de 20 até 60 vezes para a infração
de usar qualquer veículo para, deliberadamente,
interromper, restringir ou perturbar a circulação na
via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito
com circunscrição sobre ela.
a) V – V – V – F.
b) F – V – V – V
c) F – F – F – F
d) V – V – V – V
_________________________________________
25.
O Manual Brasileiro de Fiscalização de
Trânsito contempla os procedimentos gerais a serem
observados pelos agentes de trânsito, conceitos e
definições e está estruturado em fichas individuais,

classificadas por código de enquadramento das
infrações e seus respectivos desdobramentos.
De acordo com o Manual citado as fichas são
compostas de campos destinados ao detalhamento
das infrações com seus respectivos amparos legais e
procedimentos. Assinale a alternativa CORRETA que
descreve o campo Tipificação do Enquadramento.
a) Descreve a conduta infracional de acordo com o
CTB.
b) Indica o artigo, inciso e alínea do CTB.
c) Descreve a conduta infracional de acordo com
Portaria do Denatran.
d) Menciona dispositivos legais, estabelece definições
e indica procedimentos específicos.
_________________________________________
26.
Você é agente de trânsito e para tanto é
conhecedor que o papel do agente é fundamental
para o trânsito seguro, pois, além das atribuições
referentes à sua operação e fiscalização, exerce,
ainda, um papel muito importante na educação de
todos que se utilizam do espaço público. Sendo
assim, assinale a alternativa INCORRETA sobre
o papel e o proceder do agente de trânsito na sua
função.
a) O papel do agente de trânsito é desenvolver
atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida
da população, atuando como facilitador da mobilidade
urbana ou rodoviária sustentáveis, norteando-se,
dentre outros, pelos princípios constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência.
b) O agente de trânsito deve priorizar suas ações no
sentido de coibir a prática das infrações de trânsito,
porém, uma vez constatada a infração, só existe o
dever legal da autuação, devendo tratar a todos com
urbanidade e respeito, sem, contudo, omitir-se das
providências que a lei lhe determina.
c) O agente só poderá registrar uma infração por
auto e, no caso da constatação de infrações em que
os códigos infracionais possuam a mesma raiz (os
três primeiros dígitos), considerar-se-á apenas uma
infração.
d) Para que possa exercer suas atribuições como
agente da autoridade de trânsito, o servidor ou
policial militar deverá ser credenciado, não precisa
estar devidamente uniformizado.
_________________________________________
27.
Quando uma pessoa está conduzindo um
veículo automotor é de fundamental importância
lembrar que existem várias “condições adversas” e
é importante lembrar também, que nem sempre elas
aparecem isoladamente, tornando o perigo ainda
maior. Assinale a alternativa CORRETA que traz as
seis condições adversas mais importantes de acordo
com os manuais educativos de trânsito.
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a) Neblina, Velocidade, Embriaguez, Vias, chuva e
neve.
b) Luz, Tempo, Vias, Trânsito, Veículo e Condutor.
c) Granizo, Neve, Chuva, Vias, Luzes e Condutor.
d) Tempo, Condutor, Álcool, Drogas, Velocidade e
Vias.
_________________________________________
28.
No dia a dia nos deparamos com acidentes
de trânsito, sendo que alguns acidentes apresentam
vítimas. O condutor de veículos, ao se deparar com
um acidente com vítima, deverá ter algumas ações.
Analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale
a alternativa CORRETA sobre os princípios de ações
de primeiros socorros no trânsito.
IGarantir a segurança: preservar a própria
segurança, antes de se aproximar do local.
IIRetirar imediatamente a vítima do carro e se
for motociclista, retirar seu capacete para verificar
suas condições gerais.
III - Verificar os danos dos veículos para poder acionar
o DPVAT.
IV - Não dar líquidos para a vítima beber e chamar o
socorro especializado.
a) Estão corretas apenas as alternativas I e III.
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e IV.
c) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV.
d) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
__________________________________________
29.
O Código Brasileiro de Trânsito (CTB), em seu
ANEXO I, define sinalização como “conjunto de sinais
de trânsito e dispositivos de segurança colocados nas
vias públicas com o objetivo de garantir sua utilização
adequada”. O CTB define três categorias de placas
de sinalização e cada um desses tipos desempenha
uma determinada função. Assinale a alternativa
CORRETA que traz a função da Sinalização de
Indicação.
a) Esse tipo de sinalização de trânsito informa, aos
cidadãos, as condições e restrições das vias, bem
como o que é proibido e o que é obrigatório durante a
circulação nas vias indicadas.
b) Como a própria definição já indica, essa categoria
de sinalização desempenha a função de alertar os
motoristas sobre determinadas condições da via.
c) Essa categoria de sinalização são aquelas que
orientam os condutores sobre o trajeto, identificando
vias, serviços e destinos.
d) Sua função básica é incrementar a visibilidade da
sinalização ou de obstáculos à sinalização, alertando
os condutores quanto a situações de perigo potencial
ou que requeiram maior atenção de forma a tornar
mais eficiente e segura a operação da via.
_________________________________________
30.
As placas de sinalização de trânsito abaixo
são com o fundo na cor amarela e letras e símbolos
na cor preta, borda externa amarela e interna preta,
e cada uma delas têm a função de alertar, orientar
e advertir o condutor sobre uma situação que ele

vai encontrar mais à frente. Assinale a alternativa
CORRETA que especifica o significado de cada
placa, iniciando pela placa A- 1b.

A-1b

A-3b

A-8b

a) Curva acentuada à direita, Pista sinuosa à direita,
Entroncamento em “T”.
b) Curva acentuada à esquerda, Pista sinuosa
primeiro à esquerda, Interseção em “T”.
c) Vire à direita, Curva acentuada em “S” à direita,
Entroncamento em “T”.
d) Curva acentuada à direita, Pista sinuosa à direita,
Interseção em “T”.
_________________________________________
31.
De acordo com o Manual Brasileiro de
Fiscalização de Trânsito – Volume I, RESOLUÇÃO
Nº 371/2010, assinale a alternativa INCORRETA
sobre a reponsabilidade pela infração de trânsito.
a) Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade
pela infração referente à prévia regularização e
preenchimento das formalidades e condições
exigidas para o trânsito do veículo na via
terrestre, conservação e inalterabilidade de
suas características, componentes, agregados,
habilitação legal e compatível de seus condutores,
quando esta for exigida, e outras disposições que
deva observar.
b) Aos proprietários e condutores de veículos não
serão impostas concomitantemente as penalidades,
quando houver responsabilidade solidária em
infração dos preceitos que lhes couber observar,
respondendo cada um de per si pela falta em comum
que lhes for atribuída.
c) Ao condutor caberá a responsabilidade pelas
infrações decorrentes de atos praticados na direção
do veículo e ao embarcador é responsável pela
infração relativa ao transporte de carga com excesso
de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando
simultaneamente for o único remetente da carga e
o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto
for inferior àquele aferido.
d) O transportador e o embarcador são solidariamente
responsáveis pela infração relativa ao excesso de
peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal,
fatura ou manifesto for superior ao limite legal e a
pessoa física ou jurídica é responsável por infração
de trânsito, não vinculada a veículo ou à sua
condução, expressamente mencionada no CTB.
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32.
Vários veículos estão transitando por
fluxos que se cruzam e se aproximam de local não
sinalizado. Você terá que orientar os condutores
sobre quem tem preferência de passagem. Diante
dessa situação assinale a alternativa CORRETA
sobre quem terá preferência de passagem:
a) No caso de apenas um fluxo ser proveniente
de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;
no caso de rotatória, aquele que estiver circulando
por ela; nos demais casos, o que vier pela direita do
condutor.
b) No caso de apenas um fluxo ser proveniente de
rodovia, aquele que estiver circulando por ela; no
caso de rotatória, aquele que for entrar na rotatória;
nos demais casos, o que vier pela esquerda do
condutor.
c) No caso de apenas um fluxo ser proveniente de
rodovia, aquele que estiver adentrando a via; no
caso de rotatória, aquele que estiver circulando por
ela; nos demais casos, o que vier primeiro.
d) No caso de apenas um fluxo ser proveniente de
rodovia, aquele que estiver circulando fora ela; no
caso de rotatória, aquele que estiver circulando fora
dela; nos demais casos, o que vier pela direita do
condutor.
_________________________________________
33.
Os acidentes acontecem nas ruas e estradas,
impedindo ou dificultando a passagem normal
dos outros veículos. Por isso, esteja certo de que
situações de perigo vão ocorrer (novos acidentes
ou atropelamentos), se você demorar muito ou não
sinalizar o local de forma adequada. Algumas regras
são fundamentais para você fazer a sinalização
do acidente. Analise as afirmativas e assinale a
alternativa CORRETA sobre a sinalização no local do
acidente.
I - Iniciar a sinalização em um ponto em que os
motoristas ainda não possam ver o acidente. Nas
vias com velocidade máxima de 40 Km/h, em pista
seca, 40 passos longos para iniciar a sinalização.
II – Nas Arteriais, com velocidade máxima de 60
km/h, a distância para o início da sinalização, quando
houver chuva, neblina, fumaça e à noite, 120 passos
longos.
III – Nas Rodovias, com velocidade máxima de 110
km/h, em pista seca, 80 passos largos para o início
da sinalização.
IV – Quando estiver contando os passos e encontrar
uma curva, pare a contagem. Caminhe até o final da
curva e então recomece a contar a partir do zero.
a) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
b) Estão corretas apenas as afirmativas – I e IV.
c) Estão corretas apenas as afirmativas I – II e III.
d) Estão corretas apenas as afirmativas I – II - IV.
_________________________________________
34.
O Sistema de Habilitação brasileiro prevê
categorias de CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
Cada uma se refere a um determinado tipo de veículo.

As categorias da Carteira Nacional de Habilitação
são previstas no artigo 143, e se relacionam à
capacidade de cada veículo. Assinale a alternativa
CORRETA, sobre as categorias de Carteira Nacional
de Habilitação categoria B e categoria C.
a) Categoria B: veículo motorizado, não abrangido
pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda
a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação
não exceda a oito lugares, excluído o do motorista.
Categoria C: veículo motorizado utilizado em
transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a
três mil e quinhentos quilogramas.
b) Categoria B - veículo motorizado utilizado em
transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a
três mil e quinhentos quilogramas.
Categoria C: veículo motorizado, não abrangido
pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda
a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação
não exceda a oito lugares, excluído o do motorista.
c) Categoria B – veículo motorizado, não abrangido
pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a
três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não
exceda a oito lugares, excluído o do motorista.
Categoria C: condutor de veículo motorizado
utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação
exceda a oito lugares, excluído o do motorista.
d) Categoria B: veículo motorizado, abrangido pela
categoria A, cujo peso bruto total exceda a três mil e
quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda
a oito lugares, excluído o do motorista.
Categoria C: veículo motorizado utilizado em
transporte de carga, cujo peso bruto total não
exceda a três mil e quinhentos quilogramas.
_________________________________________
35.
O trânsito é um espaço coletivo, ou seja,
é um local onde as pessoas podem conviver e se
comunicar. No trânsito, todos têm direitos e deveres.
De acordo com o CTB, coloque V para Verdadeiro
e F para Falso nas afirmativas abaixo e em seguida
assinale a alternativa CORRETA sobre os direitos e
deveres do cidadão.
(
) É direto do cidadão no Trânsito: Usufruir
de vias seguras, corretamente sinalizadas, ser
educado para dirigir com perfeição, opinar e sugerir
alterações no código, bem como solicitar alterações,
fiscalização e segurança.
(
) É dever do cidadão no trânsito transitar sem
oferecer perigo ou obstáculo a si mesmo, a terceiros
e ao meio ambiente.
(
) É dever de todo motorista não dirigir cansado,
usar cinto de segurança, manter o veículo em boas
condições de funcionamento.
(
) É direito de todo cidadão consertar seu
veículo em via pública, mesmo quando em prejuízo
ao tráfego dos demais veículos, pois ele paga o
DPVAT.
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a) V – V – F – F.
b) F – V – V – F.
c) V – V – V – F.
d) F – V – V – V
_________________________________________
36.
Todas as condutas proibidas aos condutores
de veículo automotores estão descritas na Lei
nº 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro. Na lei, há infrações civis e administrativas,
punidas pelos órgãos de trânsito com multas e
penalidades. Mas há, também, infrações penais, ou
seja, os crimes de trânsito. Assinale a alternativa
INCORRETA sobre os CRIMES DE TRÂNSITO.
a) Nos crimes de trânsito o infrator não é apenas
autuado pelo órgão de trânsito, mas sofre um
processo judicial criminal e esse processo está
sujeito às regras descritas no Código Penal e no
Código de Processo Penal.
b) Se cometer um crime de trânsito, o motorista
pode ser condenado às penalidades de detenção
ou multa. Também é possível que o juiz aplique a
penalidade de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação.
c) Considera-se crime de trânsito violar a suspensão
ou a proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor imposta
com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro.
d) Dirigir com velocidade acima de 50% da permitida é
considerada infração de trânsito gravíssima que leva
à multa, sete pontos na carteira, e as penalidades
ocorrem em duas esferas: criminal e administrativa.
_________________________________________
37.
Marcos estacionou seu veículo a uma
distância de cinquenta centímetros afastado da
guia da calçada (meio-fio), diante dessa infração foi
penalizado. Assinale a alternativa CORRETA que
traz qual a infração, qual a penalidade e medida
administrativa aplicada a Marcos.
a) Infração grave, penalidade multa, medida
administrativa retenção do veículo.
b) Infração leve, penalidade multa, medida
administrativa remoção do veículo.
c) Infração gravíssima, penalidade retenção do CRV,
medida administrativa remoção do veículo.
d) Infração média, penalidade remoção do veículo,
medida administrativa multa.
_________________________________________
38.
O trânsito seguro é um dever do SNT (Sistema
Nacional de Trânsito) e um direito e responsabilidade
de todos os cidadãos. Por isso é importante uma
formação que capacite o cidadão a conduzir um
veículo. Para conduzir veículo automotor e elétrico
é necessária a obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) ou da Autorização para Conduzir
Ciclomotores (ACC), essa última para conduzir
ciclomotores. Para obter a documentação, todo
candidato deve, primeiramente, atender alguns
requisitos para depois solicitar abertura do processo

de habilitação junto ao Centro de Formação de
Condutores – CFC. Assinale a alternativa CORRETA
que descreve esses primeiros requisitos.
a) Ser plenamente imputável, saber ler e escrever,
possuir Carteira de Identidade ou equivalente,
possuir CPF.
b) Possuir título de eleitor, saber dirigir, possuir CPF.
c) Ser plenamente imputável, possuir carteira de
Trabalho e CPF.
d) Saber ler e escrever, não ter cometido crime, e
possuir CPF.
_________________________________________
39.
A boa conduta no trânsito se inicia pelo
respeito às leis de trânsito. Porém, o motorista que
segue a Direção Defensiva abre mão do seu direito
no trânsito, de modo a priorizar a segurança, o bemestar e a vida. Assinale a alternativa CORRETA
que conceitua Direção Defensiva, de acordo com o
manual do DENATRAN.
a) Todos têm a possibilidade de exercer a cidadania
plenamente e, para isso, é necessário ter equidade,
isto é, a necessidade de considerar as diferenças
das pessoas para garantir a igualdade o que, por sua
vez, fundamenta a solidariedade
b) São situações e fatores que atrapalham e/ou
interferem na forma de dirigir. Portanto, é preciso
estar atento e preparado para, diante delas, agir de
forma adequada e tomar a decisão mais acertada a
fim de evitar acidentes.
c) É a forma de dirigir que permite a você
reconhecer antecipadamente as situações de perigo
e prever o que pode acontecer com você, com
seus acompanhantes, com seu veículo e com os
outros usuários da via ou o conjunto de medidas e
procedimentos utilizados para prevenir ou minimizar
as consequências dos acidentes de trânsito.
d) É um conjunto de técnicas e manobras realizadas
em situação de emergência, como acidentes de
trânsito, surpresas na pista, emboscadas para
sequestros ou roubos.
_________________________________________
40.
Ao se deparar diante de uma cena de colisão
com feridos, você está em vantagem inclusive sobre
a equipe médica. Mais do que a qualidade do que
faz, você pode ser decisivo pela rapidez com que
age – desde que não piore o estado da vítima, é
claro. Assinale a alternativa CORRETA sobre o que
NÃO fazer nos atendimentos de primeiros socorros.
a) Posicione-se em um local seguro da via, mantenha
a calma e sinalize a área.
b) Retire imediatamente as pessoas do veículo e dê
água para acalmá-las e em seguida chame o socorro,
pois a vítima deverá ser priorizada.
c) Ligue para o socorro especializado e informe à
regulação médica todos os detalhes sobre a vítima,
como a sua posição, sangramento e mesmo as
reclamações dela quanto a dores.
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d) Se ela estiver consciente, procure tranquilizá-la,
informando sobre o acidente e a chegada da equipe
médica.
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