
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULO

 

 
 
INSTRUÇÕES 
 

Você receberá do fiscal: um caderno de questões
O caderno de questões está numerado sequencialmente e contém 
 
ATENÇÃO! 
 
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Verifique se os seus dados no cartão resposta
Leia atentamente cada questão e assinale, no 
responde. 
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 
provas. 
Após concluir a prova, o candidato deve
assinado. 
 
Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão resposta:
O cartão resposta não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora 
dos locais destinados às respostas.
A maneira correta de assinalar a alternativa no 
esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

 

 
A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de 
uma alternativa assinalada. 
Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do 
Você dispõe de três horas para fazer esta prova e marcar o
Nenhum candidato poderá retirar
Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 
calculadora. 
Os dois últimos candidatos da mesma
A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato.
 

................................................................................................................

FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO
___________________________________________
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caderno de questões e um cartão resposta personalizado.
está numerado sequencialmente e contém 30(trinta) questões.

Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
cartão resposta estão corretos. 

Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão resposta, a alternativa que mais adequadamente a 

O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 

Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o cartão resposta devidamente 

Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão resposta: 
não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora 

tinados às respostas. 
A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão resposta é cobrir fortemente, com caneta 

, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de 

Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local
para fazer esta prova e marcar o cartão resposta. 

Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do seu início.
Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 

Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 
abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato.

.........................................................................................................................................................

 
FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO

___________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

CARGO: 
MOTORISTA CLASSE I 

A B C D E 

personalizado. 
questões. 

 

Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

, a alternativa que mais adequadamente a 

O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 

rá entregar o caderno de provas e o cartão resposta devidamente 

não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora 

é cobrir fortemente, com caneta 
, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de 

responsável pelo local de provas. 

se da sala antes de decorrida uma hora do seu início. 
Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 

abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato. 

......................................... 

FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 
a 8. 

 

Fogo em Lixão de Patos leva a criação de força
para prevenir novos incêndios

        Um incêndio registrado próximo ao Lixão de Patos, 
no sertão da Paraíba, deixou vários setores da prefeitura 
em estado de alerta na tarde deste sábado, 1º de 
setembro. Rapidamente, formou-se uma grande cortina 
de fumaça, que foi vista de várias localidades.
 
      O secretário de meio ambiente da Prefeitura de 
Patos, Natércio Alves, disse que assim que tomou 
conhecimento do ocorrido, acionou o Corpo de 
Bombeiros para que as chamas fossem debeladas, sem 
provocar maiores incidentes, caso atingissem o lixão.
 
     “Nós tivemos um incêndio, aqui próximo do lixão, 
onde tem uma grande quantidade de capim seco e que 
pegou fogo nessa área; imediatamente, nós convocamos 
o Corpo de Bombeiros, e com a máquina do lixão 
aumentamos a área de roço, para qu
transformasse numa catástrofe”, contou o secretário de 
meio ambiente. 
 
     Ninguém sabe ao certo como o fogo começou; 
porém, as altas temperaturas da cidade, nesta época do 
ano, são indícios de que novos incidentes podem voltar a 
acontecer. 
 
     Pensando nisso, foi marcada para a próxima terça
feira, dia 4, às 15h, na sede do Corpo de Bombeiros, 
uma reunião para traçar uma estratégia de prevenção e 
controle do fogo do lixão, por meio de uma força
 
      A informação foi repassada pelo sec
municipal de agricultura, João Paulo de Lacerda. 
Segundo ele, o pedido partiu do próprio Batalhão dos 
Bombeiros, que sugeriu que todas as secretarias 
envolvidas no combate ao fogo do lixão estivessem 
presentes. 
 
     “Nesta reunião, faremos um cronograma e também 
iremos definir um plano de ação, no caso de fogo no 
lixão, já que nesse período do ano, em que é mais quente 
e seco, ocorrem de forma mais ativa as queimadas e 
também evitando, como já aconteceu no passado, as 
queimadas intencionais; no caso do ano passado, nós 
tivemos dentro de um mês seis queimadas criminosas do 
Lixão que foram prontamente apagadas e assim nós 
trabalhamos para evitar o menor dano possível a nossa 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 

Fogo em Lixão de Patos leva a criação de força-tarefa 
incêndios 

Um incêndio registrado próximo ao Lixão de Patos, 
no sertão da Paraíba, deixou vários setores da prefeitura 
em estado de alerta na tarde deste sábado, 1º de 

se uma grande cortina 
árias localidades. 

mbiente da Prefeitura de 
Patos, Natércio Alves, disse que assim que tomou 
conhecimento do ocorrido, acionou o Corpo de 
Bombeiros para que as chamas fossem debeladas, sem 

gissem o lixão. 

“Nós tivemos um incêndio, aqui próximo do lixão, 
onde tem uma grande quantidade de capim seco e que 
pegou fogo nessa área; imediatamente, nós convocamos 
o Corpo de Bombeiros, e com a máquina do lixão 
aumentamos a área de roço, para que não se 
transformasse numa catástrofe”, contou o secretário de 

Ninguém sabe ao certo como o fogo começou; 
porém, as altas temperaturas da cidade, nesta época do 
ano, são indícios de que novos incidentes podem voltar a 

Pensando nisso, foi marcada para a próxima terça-
feira, dia 4, às 15h, na sede do Corpo de Bombeiros, 
uma reunião para traçar uma estratégia de prevenção e 
controle do fogo do lixão, por meio de uma força-tarefa. 

A informação foi repassada pelo secretário 
municipal de agricultura, João Paulo de Lacerda. 
Segundo ele, o pedido partiu do próprio Batalhão dos 
Bombeiros, que sugeriu que todas as secretarias 
envolvidas no combate ao fogo do lixão estivessem 

ograma e também 
iremos definir um plano de ação, no caso de fogo no 
lixão, já que nesse período do ano, em que é mais quente 
e seco, ocorrem de forma mais ativa as queimadas e 
também evitando, como já aconteceu no passado, as 

o do ano passado, nós 
tivemos dentro de um mês seis queimadas criminosas do 
Lixão que foram prontamente apagadas e assim nós 
trabalhamos para evitar o menor dano possível a nossa 

população”, relatou João Paulo.
 
      Já confirmaram presença na reunião as 
Agricultura (através da Defesa Civil), Infraestrutura, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos.

1. Considerando as ideias do texto, assinale a opção 
CORRETA. 

 
A. As queimadas ocorrem apenas nessa época do ano em 

que o clima é mais quente e seco. 
B. O clima de Patos é consequência dos indícios de focos 

de incêndio, principalmente, nos locais em que o lixo é 
acumulado.  

C. A Prefeitura Municipal de Patos possui um plano d
ação em execução para prevenir a ocorrência de 
incêndio no lixão e em suas proximidades. 

D. Ocorrências de queimadas propositais foram 
registradas, no lixão de Patos, anteriormente.

E. A reunião marcada para o dia 4 foi sug
organizada pelas secreta
combate ao fogo do lixão da cidade de Patos. 
 

2.  Em “Pensando nisso
terça-feira, dia 4, às 15h, na sede do Corpo de 
Bombeiros, uma reunião...”, a 
referência: 
 

A. Ao incêndio ocorrido 
dia do mês de setembro.

B. À possibilidade de ocorrência de futuros incêndios no 
lixão do município de Patos. 

C. Ao planejamento de novas estratégias de prevenção e 
controle do incêndio ocorrido no lixão.

D. À incerteza da origem do
lixão. 

E. À formação de uma força
incêndios criminosos no lixão.
 

3.  Em “... acionou o Corpo de Bombeiros para que as 
chamas fossem debeladas, sem provocar maiores 
incidentes, caso atingissem o lixão
destacado expressa a ideia de uma:
 

A. Concessão. 
B. Explicação. 
C. Hipótese. 
D. Conclusão. 
E. Afirmação. 

 

4.  No trecho, “O secretário de Meio ambiente da 
Prefeitura de Patos, Natércio Alves, disse que 

 

população”, relatou João Paulo. 

Já confirmaram presença na reunião as secretarias de 
Agricultura (através da Defesa Civil), Infraestrutura, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos.  

https://parlamentopb.com.br, 

Considerando as ideias do texto, assinale a opção 

As queimadas ocorrem apenas nessa época do ano em 
que o clima é mais quente e seco.  
O clima de Patos é consequência dos indícios de focos 
de incêndio, principalmente, nos locais em que o lixo é 

A Prefeitura Municipal de Patos possui um plano de 
ação em execução para prevenir a ocorrência de 
incêndio no lixão e em suas proximidades.  
Ocorrências de queimadas propositais foram 
registradas, no lixão de Patos, anteriormente. 
A reunião marcada para o dia 4 foi sugerida e 
organizada pelas secretarias municipais envolvidas no 
combate ao fogo do lixão da cidade de Patos.  

, foi marcada para a próxima 
feira, dia 4, às 15h, na sede do Corpo de 

Bombeiros, uma reunião...”, a palavra em destaque faz 

 no lixão da cidade no primeiro 
dia do mês de setembro. 
À possibilidade de ocorrência de futuros incêndios no 
lixão do município de Patos.  
Ao planejamento de novas estratégias de prevenção e 
controle do incêndio ocorrido no lixão. 
À incerteza da origem dos incêndios ocorridos no 

À formação de uma força-tarefa para combater os 
incêndios criminosos no lixão. 

acionou o Corpo de Bombeiros para que as 
chamas fossem debeladas, sem provocar maiores 

caso atingissem o lixão.”, o trecho 
destacado expressa a ideia de uma: 

O secretário de Meio ambiente da 
Prefeitura de Patos, Natércio Alves, disse que assim 
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que tomou conhecimento do ocorrido, acionou o 
Corpo de Bombeiros ...”, sobre o termo destacado 
podemos afirmar que: 

5.  
A. Expressa uma circuntância de tempo. 
B. Indica um fato relacionado proporcionalmente à 

ocorrência de outro. 
C. Apresenta um objetivo a ser alcançado. 
D. Expressa uma consequência. 
E. Inicia uma comparação. 

 
5.  Em “... porém, as altas temperaturas da cidade, nesta 

época do ano, são indícios de que novos 
podem voltar a acontecer.”, a palavra em destaque 
pode ser substituída, sem alterar o sentido do t
por: 

 
A. Eventos inexplicáveis. 
B. Acontecimentos insustentáveis. 
C. Eventos incondicionais. 
D. Acontecimentos imprevistos. 
E. Fatos intencionais. 

 
6.  “Fogo em Lixão de Patos leva à criação de 

tarefa para prevenir novos incêndios” 
Sobre o plural do substantivo força-tarefa
opção CORRETA: 
 

A. Força-tarefas ou força-tarefas. 
B. Forças-tarefas ou forças-tarefa.  
C. Forças-tarefas ou força-tarefas. 
D. Força-tarefas ou forças-tarefa. 
E. Forças-tarefa ou forças-tarefas. 

 
7.  “Nós tivemos um incêndio, aqui próximo

onde tem uma grande quantidade de capim seco e que 
pegou fogo nessa área” 
Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras 
incêncio – próximo – área são, respectivamente:

A. Monossílaba tônica – paraxítona – proparoxítona 
paroxítona. 

B. Oxítona – proparoxítona – proparoxítona 
C. Oxítona – paroxítona – paroxítona – oxítona.
D. Monossílaba tônica – paroxítona – 

oxítona. 
E. Monossílaba tônica – proparoxítona – proparoxítona 

proparoxítona. 
 

8.  “imediatamente, nós convocamos o Corpo de 
Bombeiros, e com a máquina do lixão aumentamos a 
área de roço, para que não se transformasse
catástrofe” 
Assinale a opção que contém a classificação 
CORRETA das palavras destacadas, respectivamente.
 

A. Preposição – substantivo – verbo – adjetivo.
B. Preposição – substantivo – verbo – substantivo.
C. Conjunção – adjetivo – adjetivo – substan
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tomou conhecimento do ocorrido, acionou o 
Corpo de Bombeiros ...”, sobre o termo destacado 

Indica um fato relacionado proporcionalmente à 

Em “... porém, as altas temperaturas da cidade, nesta 
época do ano, são indícios de que novos incidentes 
podem voltar a acontecer.”, a palavra em destaque 
pode ser substituída, sem alterar o sentido do texto, 

criação de força-

tarefa, assinale a 

próximo do lixão, 
onde tem uma grande quantidade de capim seco e que 

Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras nós – 
são, respectivamente: 

proparoxítona – 

proparoxítona – paroxítona. 
oxítona. 

 paroxítona – 

proparoxítona – 

“imediatamente, nós convocamos o Corpo de 
a máquina do lixão aumentamos a 

transformasse numa 

Assinale a opção que contém a classificação 
das palavras destacadas, respectivamente. 

adjetivo. 
substantivo. 

tantivo. 

D. Conjunção – substantivo 
E. Preposição – adjetivo –

 
9. Assinale a opção em que 

está INADEQUADA. 
 

A. Ter um mau amigo não é o que nós desejamos.
B. O policial militar veio logo, 

chamando-o. 
C. O presidente Temer está fazendo um 
D. Este rapaz é um mau colega de trabalho.
E. O cigarro representa um 

 
10. Assinale a opção que preenche

lacunas do trecho abaixo.

“ ........ muito tempo, ....... segurança pública é um dos 
grandes problemas do Brasil, por isso ........ população 
cerca suas casas de grades

A. Há – a – a – há.  
B. Há – há – a – a.  
C. A – há – a – há.  
D. A – a – há – a.  
E. Há – a – a – a. 

 
MATEMÁTICA

11. Atente para as afirmativas a seguir:
 

I. FRAÇÃO PRÓPRIA
numerador é menor que o denominador.

II. FRAÇÃO IMPRÓPRIA
numerador é maior que o denominador.  

III. FRAÇÃO APARENTE
em que o numerador é múltiplo do denominador. 
Sua principal característica é o fato de 
representarem sempre um número inteiro, ou seja, 
ao se dividir o nu
encontramos um quociente inteiro. 

IV. NÚMERO MISTO:
parte inteira, uma parte fracionária e outra 
aparente. 
 

Estão CORRETAS as afirmativas:
 

A. I, IV, apenas. 
B. I e III, apenas. 
C. II e III, apenas. 
D. I, II, III. 
E. III, IV, apenas. 

 
12. Anita foi ao açougue e comprou 1,5 Kg de carne. Cada 

quilo da carne estava custando R$ 9,90. Quanto Anita 
gastou? 

 
A. 14,80 
B. 11,75 

substantivo – verbo – adjetivo. 
– adjetivo – substantivo. 

Assinale a opção em que o uso da palavra destacada 
 

amigo não é o que nós desejamos. 
O policial militar veio logo, mal eu levantei a braço 

O presidente Temer está fazendo um mal governo. 
colega de trabalho. 

resenta um mal para a saúde das pessoas. 

Assinale a opção que preenche CORRETAMENTE as 
lacunas do trecho abaixo. 

“ ........ muito tempo, ....... segurança pública é um dos 
grandes problemas do Brasil, por isso ........ população 
cerca suas casas de grades pouco ........ pouco.” 

MATEMÁTICA 
 

Atente para as afirmativas a seguir: 

FRAÇÃO PRÓPRIA: é uma fração em que o 
numerador é menor que o denominador. 
FRAÇÃO IMPRÓPRIA: é uma fração em que o 
numerador é maior que o denominador.   
FRAÇÃO APARENTE: é uma fração imprópria 
em que o numerador é múltiplo do denominador. 
Sua principal característica é o fato de 
representarem sempre um número inteiro, ou seja, 
ao se dividir o numerador pelo denominador, 
encontramos um quociente inteiro.  
NÚMERO MISTO: é um número que possui uma 
parte inteira, uma parte fracionária e outra 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

Anita foi ao açougue e comprou 1,5 Kg de carne. Cada 
carne estava custando R$ 9,90. Quanto Anita 
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C. 14,90 
D. 13,40 
E. 14,85 

13. Observe os conjuntos a seguir: 

A = {0, 1, 2, 3} 
B = {1, 2, 3, 4} 
 
De acordo com os conjuntos A e B, assinale a opção 
INCORRETA: 

A. 0 ∈ A    e   0 ∉ B 
B. 1 ∈ A    e   1 ∈ B 
C. 0 ∈ A    e   0 ∈ B 
D. 2 ∈ A    e   2 ∈ B 
E. 3 ∈ A    e   3 ∈ B 
 
14. Para construir um parede de 15m², são

trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários 
para construir uma parede de 36m²? 

 
A. 13 
B. 15 
C. 10 
D. 12 
E. 5 

15. Sobre Medidas de Comprimento, observe a gravura a 
seguir e depois analise as afirmativas: 

 

 

 

 

 

I. Quilômetros → 1 km = 1000 m 
II. Hectômetro → 1 hm = 100 m 

III. Decâmetro → 1 dam = 10 m 
IV. Metro → 1 m = 1 m 
V. Decímetro → 1 dm = 0,1 m 

VI. Centímetro → 1 cm = 0,01 m 
VII. Milímetro → 1 mm = 0,001 m 

Estão CORRETAS: 

A. I, II, IV, VI e VII apenas. 
B. IV, V, VI e VII apenas. 
C. I, II, III, IV, V, VI e VII. 
D. I, II, III, IV e V apenas. 
E. I, III, IV, V, VI e VII apenas. 
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A e B, assinale a opção 

são necessários 5 
trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários 

Sobre Medidas de Comprimento, observe a gravura a 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

16. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 
Trânsito pode ser considerado:

 
Assinale a alternativa CORRETA:

 
A. Utilização das vias por pessoas e veículos, isolados ou 

em grupos, para fins de circulação.
B. Utilização das vias por pessoas, veículos e animais, 

para fins de circulação, parada, estacionamento e 
operação de carga ou descarga.

C. Utilização das vias por pessoas, veículos e animais, 
isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins 
circulação, parada, estacionamento e operação de carga 
ou descarga. 

D. Vias destinadas a circulação de pessoas e veículos, 
com parada e estacionamento e operação de carga e 
descarga. 

E. Vias destinadas a circulação de pessoas, veículos e 
animais, com preferência ao pedestre. 
 

17. De acordo com § 2º do Có
o Trânsito, em condições seguras, é um direito de 
todos e dever: 

 
Assinale a alternativa CORRETA:

 
A. Dos órgãos e entidades componentes do Sistema 

Nacional de Trânsito, a estes cabendo, 
respectivas competências, adotar as medidas destinadas 
a assegurar esse direito.

B. Do órgão que regulamenta o trânsito no município.
C. Do órgão estadual de trânsito, tendo autonomia para 

tomar decisões e aplicar multas.
D. Do sistema municipal e est

estes toda responsabilidade em manter o trânsito em 
condições seguras. 

E. Apenas do órgão de trânsito de cada localidade.
 

18. De acordo com a Lei nº Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que 
Brasileiro, em seu Art. 6º são objetivos básicos do 
Sistema Nacional de Trânsito. 

Assinale a alternativa CORRETA:
 
I. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a 

aplicação das multas por infrações, a arrecadação e 
o repasse dos valores arrecadados.

II. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de 
Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao 
conforto, à defesa ambiental e à educação para o 
trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;

III. Fixar, mediante normas e procedimentos, a 
padronização de critérios técnicos, finance
administrativos para a execução das atividades de 
trânsito; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Código de Trânsito Brasileiro, 
rânsito pode ser considerado: 

Assinale a alternativa CORRETA: 

tilização das vias por pessoas e veículos, isolados ou 
de circulação. 

tilização das vias por pessoas, veículos e animais, 
para fins de circulação, parada, estacionamento e 
operação de carga ou descarga. 

tilização das vias por pessoas, veículos e animais, 
isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de 
circulação, parada, estacionamento e operação de carga 

ias destinadas a circulação de pessoas e veículos, 
com parada e estacionamento e operação de carga e 

ias destinadas a circulação de pessoas, veículos e 
cia ao pedestre.  

§ 2º do Código de Trânsito Brasileiro, 
rânsito, em condições seguras, é um direito de 

Assinale a alternativa CORRETA: 

Dos órgãos e entidades componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das 
respectivas competências, adotar as medidas destinadas 
a assegurar esse direito. 
Do órgão que regulamenta o trânsito no município. 
Do órgão estadual de trânsito, tendo autonomia para 
tomar decisões e aplicar multas. 
Do sistema municipal e estadual de trânsito cabendo a 
estes toda responsabilidade em manter o trânsito em 

Apenas do órgão de trânsito de cada localidade. 

De acordo com a Lei nº Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 

, em seu Art. 6º são objetivos básicos do 
Sistema Nacional de Trânsito.  

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

Estabelecer e normatizar os procedimentos para a 
aplicação das multas por infrações, a arrecadação e 
o repasse dos valores arrecadados. 

iretrizes da Política Nacional de 
Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao 
conforto, à defesa ambiental e à educação para o 
trânsito, e fiscalizar seu cumprimento; 

, mediante normas e procedimentos, a 
padronização de critérios técnicos, financeiros e 
administrativos para a execução das atividades de 
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IV. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de 
informações entre os seus diversos órgãos e 
entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a 
integração do Sistema. 

V. Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI.
 

Estão CORRETAS: 
 
A. I, II e III apenas. 
B. II, III e IV apenas. 
C. I, II e V apenas. 
D. III, IV e V apenas. 
E. I, II, III, IV e V. 

 
19. Compete ao CONTRAN, EXCETO: 

 
A. Estabelecer as normas regulamentares referidas neste 

Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito.
B. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, 

objetivando a integração de suas atividades.
C. Criar Câmaras Temáticas. 
D. Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o 

funcionamento dos CETRAN e CONTRANDIFE.
E. Julgar os recursos interpostos contra decisões das 

JARI. 
 

20.  A respeito dos órgãos e entidades que c
Sistema Nacional de Trânsito, analise os itens abaixo:

 
I. Conselho Nacional de Trânsito -

coordenador do Sistema e órgão máximo 
normativo e consultivo; 

II. Os Conselhos Estaduais de Trânsito 
o Conselho de Trânsito do Distrito Federal 
CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos 
e coordenadores; 

III. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e do
Municípios; 

IV. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

V. A Polícia Rodoviária Federal, as Polícias 
Militares dos Estados e do Distrito Federal e as 
Juntas Administrativas de Recursos de Infraçõ
JARI. 
 

Estão CORRETAS: 
 
A. I, II e III apenas. 
B. I, IV e V apenas. 
C. I, II, III, IV e V. 
D. II, III e IV apenas. 
E. I, II e V apenas. 

 
21. No Art. 61 do Código de Trânsito Brasileiro

velocidade máxima permitida para a via será indicada 
por meio de sinalização, obed
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er a sistemática de fluxos permanentes de 
informações entre os seus diversos órgãos e 
entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a 

iretrizes do regimento das JARI. 

Estabelecer as normas regulamentares referidas neste 
da Política Nacional de Trânsito. 

Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, 
objetivando a integração de suas atividades. 

Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o 
funcionamento dos CETRAN e CONTRANDIFE. 

lgar os recursos interpostos contra decisões das 

A respeito dos órgãos e entidades que compõem o 
, analise os itens abaixo: 

- CONTRAN, 
coordenador do Sistema e órgão máximo 

Os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e 
o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - 
CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos 

Os órgãos e entidades executivos de trânsito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Os órgãos e entidades executivos rodoviários da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

A Polícia Rodoviária Federal, as Polícias 
Militares dos Estados e do Distrito Federal e as 
Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - 

Código de Trânsito Brasileiro, a 
velocidade máxima permitida para a via será indicada 

edecidas suas 

características técnicas e as condições de trânsito. Em 
seu § 1º afirma-se que onde não existir sinalização 
regulamentadora, a velocidade máxima nas vias 
urbanas  é de: 
 
Assinale a alterna INCORRETA:

 
A. Oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito 

rápido. 
B. Sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais.
C. Cinquenta quilômetro por hora nas vias de trânsito 

intermediária. 
D. Quarenta quilômetros por hora, nas vias 
E. Trinta quilômetros por hora, nas vias locais
 

22. De acordo com o Art. 138
Brasileiro, o condutor de veículo destinado à condução 
de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:
 

I. Ter 18 anos de idade.
II. Ser habilitado na c

III. Não ter cometido nenhuma infração grave ou 
gravíssima, ou ser reincidente em infrações 
médias durante os doze últimos meses.

IV. Ser aprovado em curso especializado, nos termos 
da regulamentação do CONTRAN.
 

Estão CORRETAS: 
 

A. I, II e III apenas. 
B. II, III e IV apenas. 
C. II e IV apenas. 
D. I e III apenas. 
E. I, II, III, IV e V. 

 
23. Na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito Brasileiro, em seu 
293, a penalidade de suspensão ou de proibição de se 
obter a permissão ou a habilit
automotor, tem a duração de:
 
Assinale a alternativa CORRETA:

 
A. Um mês a 3 anos. 
B. Dois meses a cinco anos.
C. Dois meses a 3 anos. 
D. Três meses a cinco anos.
E. Seis meses a 2 anos. 

 
24. No Art. 40 do Código de trânsito Brasileiro, o uso de 

luzes em veículo obedecerá às seguintes 
determinações: EXCETO:

 
A. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 

utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos 
túneis providos de iluminação pública e nas 
rodovias;           

características técnicas e as condições de trânsito. Em 
se que onde não existir sinalização 

regulamentadora, a velocidade máxima nas vias 

Assinale a alterna INCORRETA: 

itenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito 

os por hora, nas vias arteriais. 
Cinquenta quilômetro por hora nas vias de trânsito 

os por hora, nas vias coletoras 
rinta quilômetros por hora, nas vias locais. 

Art. 138 do Código de Trânsito 
condutor de veículo destinado à condução 

de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:  

Ter 18 anos de idade. 
r habilitado na categoria D. 

ão ter cometido nenhuma infração grave ou 
gravíssima, ou ser reincidente em infrações 

s durante os doze últimos meses. 
er aprovado em curso especializado, nos termos 

da regulamentação do CONTRAN. 

Na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, em seu Art. 
293, a penalidade de suspensão ou de proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo 
automotor, tem a duração de: 

Assinale a alternativa CORRETA: 

Dois meses a cinco anos. 

Três meses a cinco anos. 

No Art. 40 do Código de trânsito Brasileiro, o uso de 
luzes em veículo obedecerá às seguintes 
determinações: EXCETO: 

O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 
utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos 
túneis providos de iluminação pública e nas 
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B. Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, 
exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui

C. A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por 
curto período de tempo, com o objetivo de advertir 
outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a 
intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou 
para indicar a existência de risco à segurança para os 
veículos que circulam no sentido contrário;

D. O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de 
posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou 
cerração. 

E. Ao percorrer um túnel durante o dia, o condutor deverá 
utilizar luz alta. 

 
25. 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.  

 
Observe a imagem a seguir e identifique
paradas do veículo, tempo e distância necessários para 
cada uma delas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinale a alternativa que está relacionada 
conceito de Distância de Seguimento: 

 
A. 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. 

B. 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 retira o pé do acelerador até colocá
freio. 

C. É aquela que o veículo percorre depois de você pisar 
no freio até o momento total da parada.  

D. 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. É aquela mede a relação de lonjura ou proximidade 
entre dois corpos, objetos ou indivíduos. 

 
26. A Placa de Regulamentação tem por finalidade 

informar aos usuários das condições, proibições, 
obrigações ou restrições no uso da
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s o condutor deve usar luz alta, 
exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo; 
A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por 
curto período de tempo, com o objetivo de advertir 
outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a 

ão de ultrapassar o veículo que segue à frente ou 
para indicar a existência de risco à segurança para os 
veículos que circulam no sentido contrário; 
O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de 
posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou 

Ao percorrer um túnel durante o dia, o condutor deverá 

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 

s acidentes é não ter conseguido 
desviar ou parar a tempo o seu veículo, evitando a 

identifique os tipos de 
paradas do veículo, tempo e distância necessários para 

relacionada com o 

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 

corre, 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 retira o pé do acelerador até colocá-lo no 

É aquela que o veículo percorre depois de você pisar 
 

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. 

ão de lonjura ou proximidade 
 

em por finalidade 
informar aos usuários das condições, proibições, 

das vias. Sua 

mensagem é imperativas e seu desrespeito constitui 
infração.  

 
 

 

Assinale CORRETAMENTE o significado da placa
 

A. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da 
esquerda para direita. 

B. Proibido seguir em frente e a esquerda.
C. Proibido seguir em frente e a direita.
D. Proibido ultrapassar da esquerda para direita.
E. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita 

para esquerda. 
 

27. A placa de regulamentação que significa 
circulação da via-pista”
CORRETA: 

 
A.    BB    B.            C.            
  
28. A Placa de Advertência

usuários da via para condição potencialmente perigosa
indicando sua natureza. 
recomendação. 

 
Assinale CORRETAMENTE o significado da placa a 
seguir: 

 
 
 
 
 

A. Entroncamento obliquo à esquerda.
B. Entroncamento Oblíquo a direita.
C. Confluência à esquerda.
D. Confluência à direita. 
E. Bifurcação em Y. 

 
29.  Em se tratando da Segurança dos Veículos, o Código 

de Trânsito Brasileiro em seu Art. 104 
que os veículos estarão isentos da inspeção durante um 
determinado período estabelecido a partir do primeiro 
licenciamento, os veículos novos classifi
categoria particular, com capacidade para até 7 (sete) 
passageiros, desde que mantenham suas características 
originais de fábrica e não se envolvam em acidente de 
trânsito com danos de média ou grande monta.
período é de: 
 

Assinale a alternativa CORRETA:

A. 1 (um) ano. 
B. 2 (dois) anos. 
C. 3 (três) anos. 
D. 4 (quatro) anos. 
E. 5 (cinco) anos. 

imperativas e seu desrespeito constitui 

Assinale CORRETAMENTE o significado da placa:  

Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da 

Proibido seguir em frente e a esquerda. 
Proibido seguir em frente e a direita. 
Proibido ultrapassar da esquerda para direita. 
Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita 

A placa de regulamentação que significa “Sentido de 
pista” é: Assinale a alternativa 

            D.            E. 

A Placa de Advertência tem por finalidade alertar aos 
usuários da via para condição potencialmente perigosa, 
indicando sua natureza. A mensagem possui caráter de 

CORRETAMENTE o significado da placa a 

Entroncamento obliquo à esquerda. 
Entroncamento Oblíquo a direita. 
Confluência à esquerda. 

Em se tratando da Segurança dos Veículos, o Código 
de Trânsito Brasileiro em seu Art. 104 § 6º estabelece 
que os veículos estarão isentos da inspeção durante um 
determinado período estabelecido a partir do primeiro 
licenciamento, os veículos novos classificados na 
categoria particular, com capacidade para até 7 (sete) 
passageiros, desde que mantenham suas características 
originais de fábrica e não se envolvam em acidente de 
trânsito com danos de média ou grande monta. Este 

iva CORRETA: 
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30. Consiste no conjunto de disciplinas que estuda a 

organização do trabalho no qual existem interações 
entre seres humanos e máquinas. Este conceito refere
se à: 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Taxionomia. 
B. Bonomia. 
C. Ergonomia. 
D. Taxonomia. 
E. Antinomia. 

 
________________________________________
 

RASCUNHO 
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conjunto de disciplinas que estuda a 
organização do trabalho no qual existem interações 
entre seres humanos e máquinas. Este conceito refere-

_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


