
 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

 

PROVA OBJETIVA - 13 de janeiro de 2019 
 

AGENTE DE TRÂNSITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 
 

1. Confira se o Boletim de Questões que você recebeu corresponde ao cargo ao qual você está inscrito, conforme 
consta no seu cartão de inscrição e no cartão resposta. Caso contrário, comunique imediatamente ao fiscal de 
sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO RESPOSTA, destinado à marcação 
das respostas às questões objetivas. 

 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 50 (cinquenta) questões (10 - Língua 
Portuguesa, 10 – Matemática / Raciocínio Lógico, 05 - Noções de Informática, 05 - Atualidades e 20 - 
Conhecimentos Específicos). Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 
Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 
09h:00min e término às 13h00min (horário local). 
 

4. Para cada questão objetiva, são apresentadas 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), 
(C), (D). Apenas uma responde corretamente à questão, considerando a numeração de 01 a 50. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento, constam na parte superior do CARTÃO 
RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, 
a fim de que este registre a correção na Ata de Sala. 
 

6. É obrigatório que o candidato assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA, do mesmo modo como 
está assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado. 
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo que consta no CARTÃO RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.  
 

11. Não será permitida, durante a realização da sua prova, comunicação entre os candidatos, nem utilização de 
máquinas calculadoras ou similares, de livros, de notas, de impressos ou consulta a qualquer material. Assim 
como, de aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo databank, agenda eletrônica, etc.) e 
acessórios de chapelaria. O candidato receberá do fiscal de sala saco plástico para guarda do material, que 
deverão, obrigatoriamente, ser colocados embaixo de sua carteira, junto com os acessórios de chapelaria – itens 
5.16 e 5.17 do edital de abertura do concurso. O descumprimento dos itens anteriormente citados e outros 
definidos no Edital nº 001/2018-PMM, implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude. 
 

  
 
 
 

Boa Prova!!! 
 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 
Nº de Inscrição: ________________________ 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 1 a 10. 
 

Agricultura urbana: uma opção viável para nossas cidades? 
 

Romullo Baratto 
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Há alguns anos temos publicado artigos e notícias sobre o aumento das 
atividades ligadas à agricultura dentro dos centros urbanos. Agricultura urbana, 
como é chamada, vem sendo vista por algumas organizações e comunidades 
como uma alternativa sustentável que além de dar uso a porções de terra 
desocupadas, promove o engajamento social e reduz a distância da semente ao 
prato, já que os alimentos são produzidos na própria cidade, muitas vezes no 
próprio bairro ou quadra onde vive o consumidor. 

Bem intencionada, a ideia de produzir os alimentos em solo urbano já é 
realidade em muitas cidades do mundo. No Japão, por exemplo, devido à 
reduzida disponibilidade de solo, a cobertura de algumas estações de trem já vêm 
sendo usadas para cultivar frutas e hortaliças. Também no Japão, um edifício na 
capital Tóquio teve sua fachada transformada em uma fazenda vertical, de certa 
forma "criando" área cultivável com ocupação horizontal nula. 

Na América Latina Havana, em Cuba, é o principal exemplo de cidade 
onde a agricultura urbana vem sendo trabalhada. Uma das conquistas mais 
representativas da cidade na agricultura urbana é o desenvolvimento dos 
organopônicos, uma tecnologia desenvolvida em 1987 que permite cultivar 
vegetais na água, uma alternativa para locais pequenos e com solo que têm baixa 
qualidade, como as regiões em torno de estradas e terrenos muito inclinados. 

A produção de alimentos na cidade deve, no entanto, ser contextualizada e 
pensada a partir de uma perspectiva que reveja a relação cidade-campo. É 
interessante, sem dúvida, que uma atividade na cidade produza alimentos e, além 
disso, crie empregos e engaje a população, criando laços mais próximos entre os 
habitantes. Todavia, ainda parece distante uma realidade em que todo o alimento 
consumido em uma cidade seja produzido nela mesma -- ao menos dentro do 
atual sistema econômico que estabelece o valor do solo e onera sua 
subutilização. Parece não fazer sentido, por exemplo, criar uma horta comunitária 
em um terreno baldio que poderia ser usado para algum equipamento público que 
atenderia um número muito maior de pessoas. 

Ao menos se pensarmos em uma horta tradicional no nível do solo, porém, 
as iniciativas que vêm sendo implementadas em todo o mundo sugerem que se 
pode mesclar a agricultura urbana com outras estruturas (públicas e privadas), 
tornando, assim, o solo urbano ainda mais útil. (...). 
 

Disponível em https://www.archdaily.com.br/br/798597/agricultura-urbana-uma-opcao-viavel-para-nossas-cidades 
Texto adaptado 

 
01 De acordo com o texto, a agricultura urbana promove a melhor utilização 

(A) dos solos de cultivo. 
(B) do trabalho comunitário. 
(C) da produção agrícola. 
(D) de pequenos espaços. 
 

02 Para Romullo Baratto, a agricultura urbana 

(A) facilita o acesso aos produtos. 
(B) emprega tecnologia de ponta. 
(C) estabelece o valor do solo. 
(D) atrai mais consumidores. 

 

http://www.archdaily.com.br/br/600025/japao-inaugura-hortas-urbanas-em-estacoes-de-trem
http://www.archdaily.com.br/br/01-150160/em-toquio-um-escritorio-se-transforma-em-fazenda-vertical
http://www.archdaily.com.br/br/01-165032/agricultura-urbana-na-america-latina-uma-opcao-real-de-alimentacao-para-nossas-cidades
http://www.archdaily.com.br/br/01-165032/agricultura-urbana-na-america-latina-uma-opcao-real-de-alimentacao-para-nossas-cidades
https://www.archdaily.com.br/br/798597/agricultura-urbana-uma-opcao-viavel-para-nossas-cidades
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03 Em Parece não fazer sentido, por exemplo, criar uma horta comunitária em um terreno baldio que 

poderia ser usado para algum equipamento público que atenderia um número muito maior de pessoas. 
(linhas 27 a 29), o autor indica que a agricultura urbana 
(A) também é responsabilidade da iniciativa privada. 
(B) não deve competir com outras ações públicas. 
(C) deve ser implementada com base em critérios. 
(D) precisa permitir o desenvolvimento tecnológico. 

 
04 Em Bem intencionada, a ideia de produzir os alimentos em solo urbano já é realidade em muitas 
cidades do mundo. (linhas 8 e 9), a expressão bem intencionada se refere à 
(A) cultura de frutas e hortaliças. 
(B) agricultura urbana. 
(C) criação de áreas cultiváveis. 
(D) ocupação horizontal nula. 
 

05 Em Todavia, ainda parece distante uma realidade em que todo o alimento consumido em uma 

cidade seja produzido nela mesma -- ao menos dentro do atual sistema econômico que estabelece o 
valor do solo e onera sua subutilização. (linhas 24 a 27), o verbo onerar significa 
(A) sobrecarregar. 
(B) elevar. 
(C) oprimir. 
(D) acumular. 
 

06 O período em que a palavra grifada não pertence à classe dos artigos é 

(A) Bem intencionada, a ideia de produzir os alimentos em solo urbano já é realidade em muitas 
cidades do mundo. (linhas 8 e 9) 

(B) No Japão, por exemplo, devido à reduzida disponibilidade de solo, a cobertura de algumas 
estações de trem já vêm sendo usadas para cultivar frutas e hortaliças. (linhas 9 a 11) 

(C) Na América Latina Havana, em Cuba, é o principal exemplo de cidade onde a agricultura urbana 
vem sendo trabalhada. (linhas 14 e 15) 

(D) A produção de alimentos na cidade deve, no entanto, ser contextualizada e pensada a partir de 
uma perspectiva que reveja a relação cidade-campo. (linhas 20 e 21) 

 

07 O autor do texto omitiu uma vírgula obrigatória em 

(A) Agricultura urbana, como é chamada, vem sendo vista por algumas organizações e comunidades 
como uma alternativa sustentável que além de dar uso a porções de terra desocupadas, promove o 
engajamento social e reduz a distância da semente ao prato, já que os alimentos são produzidos na 
própria cidade, muitas vezes no próprio bairro ou quadra onde vive o consumidor. (linhas 2 a 7) 

(B) Também no Japão, um edifício na capital Tóquio teve sua fachada transformada em uma fazenda 
vertical, de certa forma "criando" área cultivável com ocupação horizontal nula. (linhas 11 a 13) 

(C) Na América Latina Havana, em Cuba, é o principal exemplo de cidade onde a agricultura urbana 
vem sendo trabalhada. (linhas 14 e 15) 

(D) Ao menos se pensarmos em uma horta tradicional no nível do solo, porém, as iniciativas que vêm 
sendo implementadas em todo o mundo sugerem que se pode mesclar a agricultura urbana com 
outras estruturas (públicas e privadas), tornando, assim, o solo urbano ainda mais útil. (linhas 30 a 
33) 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.archdaily.com.br/br/600025/japao-inaugura-hortas-urbanas-em-estacoes-de-trem
http://www.archdaily.com.br/br/600025/japao-inaugura-hortas-urbanas-em-estacoes-de-trem
http://www.archdaily.com.br/br/01-165032/agricultura-urbana-na-america-latina-uma-opcao-real-de-alimentacao-para-nossas-cidades
http://www.archdaily.com.br/br/01-165032/agricultura-urbana-na-america-latina-uma-opcao-real-de-alimentacao-para-nossas-cidades
http://www.archdaily.com.br/br/01-150160/em-toquio-um-escritorio-se-transforma-em-fazenda-vertical
http://www.archdaily.com.br/br/01-150160/em-toquio-um-escritorio-se-transforma-em-fazenda-vertical
http://www.archdaily.com.br/br/01-165032/agricultura-urbana-na-america-latina-uma-opcao-real-de-alimentacao-para-nossas-cidades
http://www.archdaily.com.br/br/01-165032/agricultura-urbana-na-america-latina-uma-opcao-real-de-alimentacao-para-nossas-cidades
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08 O período em que ocorre uma conjunção conclusiva é 

(A) A produção de alimentos na cidade deve, no entanto, ser contextualizada e pensada a partir de 
uma perspectiva que reveja a relação cidade-campo. (linhas 20 e 21) 

(B) Todavia, ainda parece distante uma realidade em que todo o alimento consumido em uma cidade 
seja produzido nela mesma -- ao menos dentro do atual sistema econômico que estabelece o valor 
do solo e onera sua subutilização. (linhas 24 a 27) 

(C) Parece não fazer sentido, por exemplo, criar uma horta comunitária em um terreno baldio que 
poderia ser usado para algum equipamento público que atenderia um número muito maior de 
pessoas. (linhas 27 a 29) 

(D) Ao menos se pensarmos em uma horta tradicional no nível do solo, porém, as iniciativas que vêm 
sendo implementadas em todo o mundo sugerem que se pode mesclar a agricultura urbana com 
outras estruturas (públicas e privadas), tornando, assim, o solo urbano ainda mais útil. (linhas 30 a 
33) 

 

09 São exemplos de palavras formadas por derivação prefixal 

(A) reduz (linha 5) e inclinados (linha 19). 
(B) desenvolvida (linha 17) e interessante (linha 22). 
(C) desocupadas (linha 5) e reveja (linha 21). 
(D) engaje (linha 23) e comunitária (linha 27). 
 

10 O texto Agricultura urbana: uma opção viável para nossas cidades? é 

(A) descritivo. 
(B) argumentativo. 
(C) narrativo. 
(D) injuntivo. 

 
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO  

 

CONSIDERE AS INFORMAÇÕEA ABAIXO PARA AS QUESTÕES 11 E 12 
 

Uma pessoa deslocou-se da localidade A para a localidade C, que distam 13 quilômetros em linha reta, 
em um barco que, na média, navegou 39 quilômetros em cada uma hora. Na volta ela saiu da 
localidade C para a B, distantes 5 quilômetros, em uma lancha, que, na média, percorreu 60 quilômetros 
por hora e, da localidade B foi para a localidade A pela estrada, de carro, percorrendo, medianamente, 
48 quilômetros em cada hora, conforme o esboço abaixo: 

 
11 Considerando-se que a velocidade pode ser vista como a razão entre o espaço percorrido e o 

respectivo tempo para percorrê-lo, então, somente no deslocamento de ida e volta nos veículos, a 
pessoa totalizou 
(A) 45 minutos. 
(B) 42 minutos. 
(C) 40 minutos. 
(D) 37 minutos. 
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12 Na situação descrita e esboçada, as localidades A, B e C podem ser consideradas como vértices 

de um triângulo retângulo. Em relação ao perímetro e à área desse triângulo, desprezadas as 
respectivas unidades de medida, pode-se afirmar que o número que expressa a área é igual ao número 
que expressa 
(A) o perímetro. 
(B) a metade do perímetro. 
(C) o dobro do perímetro. 
(D) o triplo do perímetro. 
 

13 Um edital de concurso público de uma prefeitura municipal reservou 27 vagas para os cargos de 

Agente de Trânsito (AT) e de Guarda Municipal (GM). Se a quantidade de vagas para GM excedeu a de 
AT em 11 postos de trabalho, então a quantidade de vagas para Guardas Municipais, nesse concurso, 
foi igual a 
(A) 20. 
(B) 19. 
(C) 18. 
(D) 17. 
 

14 Considere a situação em que 8 guardas trabalham em 80 plantões durante 4 semanas. Nas 

mesmas condições, proporcionalmente, 6 desses guardas, durante 6 semanas, trabalharão em 
(A) 85 plantões. 
(B) 86 plantões. 
(C) 88 plantões. 
(D) 90 plantões. 
 

15 Um município possui 1 Agente de Trânsito (AT) para cada 800 veículos em circulação e 1 Guarda 

Municipal (GM) para cada 600 habitantes. Se para cada 9 habitantes há 12 veículos em circulação 
nesse município, então a razão entre as quantidades de AT e de GM é igual a 
(A) 1. 
(B) 1,5. 
(C) 2. 
(D) 2,5. 
 

16 Abel, Bianca e Carlos têm idades diferentes e exercem em uma Prefeitura Municipal cargos de 

Guarda Municipal, Técnico de Informática ou de Agente de Trânsito, não necessariamente nesta ordem. 
Dos três, Bianca foi a que nasceu primeiro, mas não é Guarda Municipal, enquanto Carlos é Técnico em 
Informática, mas não nasceu por último. Com base nessas informações, é correto afirmar que 
(A) Abel não é o mais novo nem o mais velho. 
(B) Bianca não é Agente de Trânsito. 
(C) o mais novo dos três é Guarda Municipal. 
(D) Abel é mais velho que Carlos. 
 

17 Uma locadora de veículos recebe a solicitação de alugar para uma prefeitura certa quantidade de 

carros populares, custando diariamente aos cofres públicos a importância de R$ 320,00 pelo conjunto 
de veículos. A locadora propõe que a prefeitura alugue mais dois carros e, nesse caso, o valor a ser 
pago diariamente por veículo reduziria R$ 10,00, totalizando, conjunto de carros, a importância de R$ 
420,00 por dia. Inicialmente a prefeitura pretendia alugar 
(A) 2 veículos. 
(B) 4 veículos. 
(C) 5 veículos. 
(D) 8 veículos. 
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18 A quantidade máxima de anagramas (composições com as letras de uma palavra, mesmo que não 

façam sentido) que é possível obter com as letras da palavra MOCAJUBA, mantendo-se fixas as vogais 
em suas respectivas posições, é igual a  
(A) 4. 
(B) 24. 
(C) 120. 
(D) 720. 
 

UTILIZE OS DADOS DOS GRÁFICOS ABAIXO PARA AS QUESTÕES 19 E 20 

 

 
 
19 A quantidade de motociclistas mortos no trânsito na cidade X, em 2017, foi igual a  
(A) 100. 
(B) 110. 
(C) 120. 
(D) 130. 
 
20 Se a quantidade de mortos na Cidade X, em 2017, superou em 25% a de pessoas que morreram 
no trânsito dessa cidade no ano anterior, então, ali, em 2016, morreram 
(A) 130 pessoas. 
(B) 140 pessoas. 
(C) 150 pessoas. 
(D) 160 pessoas. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

21 Acerca de conceitos e tecnologias relacionadas à Internet, analise as seguintes afirmativas. 

I. O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) tem a atribuição de estabelecer diretrizes relacionadas 
ao desenvolvimento da Internet no Brasil. O CGI.br também promove estudos e recomenda 
procedimentos para a segurança da Internet. 
II. A Internet 2.0 é um consórcio de redes de computadores avançadas com fins exclusivamente 
lucrativos que oferece aos usuários recursos que não estão disponíveis na Internet tradicional, como a 
criação de laboratórios virtuais e de bibliotecas digitais. 
III. Não é possível que dois computadores pertencentes a uma Intranet troquem informações via 
Internet, mesmo que esses computadores estejam conectados à Internet com uma senha.    
A                                                                    
(A) I – F; II – F; III - V. 
(B) I – V; II – F; III - F. 
(C) I – F; II – V; III - F. 
(D) I – V; II – V; III - V. 
 

22 São exemplos de navegadores de Internet 

(A) Opera e Microsoft OneDrive. 
(B) Google+ e Mozilla Firefox. 
(C) Mozilla Thunderbird e Microsoft Internet Explorer. 
(D) Microsoft Edge e Google Chrome. 
 

23 Considerando-se atalhos de teclado com a configuração ABNT 2 no sistema operacional Windows 

10, é correto afirmar que, para exibir e ocultar a área de trabalho, o usuário deve pressionar 
(A) Windows + D 
(B) Alt + F4 
(C) Alt + Esc 
(D) Windows + L 
 

24 No Microsoft Office Word 2016, versão língua portuguesa para área de trabalho no sistema 

operacional Windows 10, é possível imprimir um conjunto de páginas por meio do comando Imprimir no 
menu Arquivo. Para imprimir da página 5 à página 10, a sintaxe correta é 
(A) 5:10 
(B) 5;10 
(C) 5-10 
(D) 5,10 
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25 Considere a planilha apresentada na figura abaixo que foi elaborada no Microsoft Office Excel 2016, 

versão língua portuguesa para área de trabalho no sistema operacional Windows 10, na sua 
configuração padrão.     
 

 
 
A fórmula PROC que permite retornar a situação da peça na célula F2, ao inserir o número da peça na 
célula F1, é dada por    
(A) =PROC(A2:A5;F1) 

(B) =PROC(F1;C2:C5;A2:A5) 

(C) =PROC(F1;A2:A5;C2:C5) 

(D) =PROC(A2:C5;F1) 

 
ATUALIDADES 

 

26 O atirador que matou onze pessoas em uma sinagoga no mês de outubro deste ano na cidade 

americana de Pittsburgh poderá ser condenado à morte, segundo o Departamento de Justiça dos 

Estados Unidos. Segundo as autoridades, sua motivação foi o(a) 

(A) ódio aos negros. 
(B) aversão a mulheres. 
(C) antissemitismo. 
(D) misoginia. 
 

27 Em um encontro histórico acontecido em abril deste ano, líderes da Coreia do Norte e da Coreia do 

Sul reuniram-se e anunciaram um esforço conjunto para a 
(A) desnuclearização da península e conclusão da Guerra da Coreia. 
(B) ampliação de suas forças militares na fronteira. 
(C) produção conjunta de armas nucleares e convencionais. 
(D) intensificação da pressão contra o governo republicano de Trump. 
 

28 O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU divulgou em outubro deste 

ano o relatório mais atual sobre o possível impacto do aquecimento global. Uma das conclusões do 
estudo aponta que 
(A) é possível reverter o nível de aquecimento com o uso crescente de combustíveis fósseis. 
(B) os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos são os maiores responsáveis pelo 
aquecimento. 
(C) as energias renováveis hoje representam 85% da produção de eletricidade no mundo. 
(D) poderá haver crise climática antes de 2040, se o ritmo de emissões de gases se mantiver como 
está. 
 

29 Uma das preocupações com as notícias falsas difundidas nas redes sociais e que são motivo de 

preocupação em vários países é sua interferência negativa em diferentes áreas da vida social. No 
Brasil, um dos grupos políticos que já foi acusado por disseminar conteúdo mentiroso e que teve 
páginas deletadas na rede social nas últimas eleições presidenciais foi o 
(A) União Democrática Ruralista. 
(B) Movimento Brasil Livre. 
(C) Escola sem Partido. 
(D) Tradição, Família e Propriedade. 
 

https://www.politize.com.br/abril-de-2018-retrospectiva/
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/noticias/o-perigo-das-fake-news-na-preparacao-para-vestibulares-enem/343373.html
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/noticias/o-perigo-das-fake-news-na-preparacao-para-vestibulares-enem/343373.html
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30 Um recente estudo do Banco Mundial mostra que, entre 2014 e 2016, o número de brasileiros 

vivendo na pobreza cresceu e que, atualmente, cerca de um quarto da população do Brasil vive abaixo 
do limite de 5,50 dólares por dia. De acordo com o estudo, para acabar com a pobreza é preciso 
(A) aumentar a jornada de trabalho e eliminar os gastos com encargos sociais, incentivando o 

empresariado com empréstimos a juros menores. 
(B) reduzir os níveis de desigualdade com uma economia mais inclusiva, diminuindo a distância entre a 

renda dos mais ricos e dos mais pobres. 
(C) estimular a terceirização da mão-de-obra, barateando sua contratação e demissão, além de 

diminuir impostos para as empresas. 
(D) fazer o bolo da economia crescer apoiando o setor produtivo com mais recursos e flexibilizando a 

legislação trabalhista por meio de extinção de encargos. 
 

AGENTE DE TRÂNSITO – CONHECMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31 São considerados transporte não motorizado 

(A) o bonde e o triciclo. 
(B) andar a pé e a motocicleta. 
(C) a charrete e a bicicleta. 
(D) a carroça e a motoneta. 
 

32 Sobre os procedimentos de primeiros socorros em uma vítima de acidente de trânsito, é correto 

afirmar que, 
(A) se a vítima estiver desacordada, é importante fazê-la ingerir água, mesmo que não esteja com 

sede. 
(B) em caso de convulsão ou ameaça de desmaio, deve-se manter a vítima sentada com a cabeça 

entre os joelhos. 
(C) ocorrendo queimaduras com bolhas, deve-se furar as bolhas e remover a pele morta. 
(D) em caso de parada cardiorrespiratória, a respiração boca a boca e a massagem cardíaca são as 

técnicas recomendadas. 
 

33 São poluentes atmosféricos comuns nas cidades brasileiras, gerados a partir dos processos de 

combustão dos motores de veículos, que afetam a saúde da população,  
(A) o Material Particulado (MP), o Monóxido de Carbono (CO) e o Dióxido de Enxofre (SO2). 
(B) o Nitrogênio (N2), o Dióxido de Carbono (CO2) e os Hidrocarbonetos. 
(C) o Material Particulado (MP), o Dióxido de Carbono (CO2) e a Amônia (NH2). 
(D) o Monóxido de Carbono (CO), o Nitrogênio (N2) e o Dióxido de Enxofre (SO2). 
 

34 A tabela abaixo mostra a capacidade das faixas de tráfego de vias asfaltadas para veículos leves 

(automóveis).  
Tipo de via  Capacidade veicular 

(veículos/hora/faixa) 

Coletora, com semáforos 700 

Arterial, com semáforos 1000 

Trânsito rápido 2000 

 

Considerando-se uma taxa de ocupação de 1,5 pessoas por automóvel, o número de pessoas 
transportadas/hora/faixa, em automóveis, numa via arterial, com semáforos, com um fluxo de 73% da 
capacidade das faixas da via, será 
(A) 1000. 
(B) 1095. 
(C) 1500. 
(D) 1125. 
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35 Sobre o disposto na Lei de Mobilidade Urbana, são consideradas atribuições mínimas dos órgãos 

gestores dos entes federativos responsáveis pelo planejamento e pela gestão do sistema de mobilidade 
urbana: 
I. implantar política tarifária; 
II. combater o transporte ilegal de passageiros; 
III. garantir os direitos e observar as responsabilidades dos usuários. 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 
 

36 Julgue as afirmativas a seguir. 

I. O pedestre, ao cruzar a pista de rolamento, onde não houver faixa ou passagem,  deverá fazer a 
travessia em sentido perpendicular ao eixo da via. 
II. O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao ciclista pedalando em direitos e 
deveres. 
III. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública é uma infração de natureza 
gravíssima. 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 
 

37 Sobre veículos que necessitem fazer o transporte de cargas indivisíveis, que não se enquadrem nos 

limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, é correto afirmar que 
(A) poderá ser concedida autorização, especificando características do veículo e da viagem. 
(B) a autorização exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo possa 

causar à via. 
(C) a autorização é concedida pelo CONTRAN. 
(D) os veículos que não se enquadram nos limites de peso e dimensão estabelecidos pelo CONTRAN 

não podem circular pela malha rodoviária do país. 
 

38 Sobre o registro de veículos, é correto afirmar que 

(A) os veículos de reboque são isentos de registro perante o órgão executivo de trânsito Estadual ou do 
Distrito Federal. 

(B) é obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, quando houver mudança de 
categoria do veículo. 

(C) o proprietário tem o prazo de sessenta dias para comunicar a mudança de endereço no mesmo 
município e fazer o novo licenciamento. 

(D) as informações sobre o chassi, o monobloco e as características originais do veículo deverão ser 
prestadas ao RENACH. 

 

39 Um determinado motorista, durante uma viagem, avançou o sinal vermelho do semáforo e, ao 

chegar ao seu destino, estacionou o veículo sobre uma ciclovia. As infrações cometidas são, 
respectivamente, de natureza 
(A) gravíssima e gravíssima. 
(B) gravíssima e grave. 
(C) grave e grave. 
(D) grave e gravíssima. 
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40 É considerada uma penalidade administrativa de trânsito a(o) 

(A) remoção do veículo. 
(B) recolhimento da permissão para dirigir. 
(C) advertência por escrito. 
(D) cassação do certificado de licenciamento anual. 
 

41 As médias e grandes cidades costumam destinar faixas ou pistas de tráfego para o uso exclusivo de 

ônibus do sistema de transporte público. As placas de sinalização especial utilizadas para esse uso 
devem possuir 
(A) fundo e orla externa amarelos e orla interna e símbolo e/ou legenda pretos. 
(B) fundo e orla externa brancos e orla interna e símbolo e/ou legenda pretos. 
(C) fundo azul, quadro interno branco, legenda branca e símbolo preto. 
(D) fundo amarelo, legenda branca e símbolo preto. 
 

42 A sinalização de regulamentação R-39, indicada abaixo, significa 

 

 
 

(A) circulação prioritária de caminhão. 
(B) circulação exclusiva de ônibus. 
(C) circulação de caminhão em sentido único. 
(D) circulação exclusiva de caminhão. 
 

43 Considere-se uma via urbana de sentido duplo, sendo três faixas de trânsito por sentido, dotada de 

calçadas, ciclovia  e com canteiro central dividindo o sentido dos fluxos. As linhas de divisão de fluxos 
de mesmo sentido de tráfego são caracterizadas, respectivamente, como marcas e de cor 
(A) longitudinais e amarela. 
(B) transversais e amarela. 
(C) de canalização e branca. 
(D) longitudinais e branca. 
 

44 Sobre a resolução no. 723/2018, que trata sobre a uniformização do procedimento administrativo 

para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e da cassação da CNH, julgue as 
afirmativas a seguir. 
I. A suspensão do direito de dirigir pode ser por pontuação ou por infração específica. 
II. As datas dos cometimentos das infrações são irrelevantes para a suspensão por pontuação. 
III. Decorridos dezoito meses da cassação do documento de habilitação, o infrator poderá requerer sua 
reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários. 
Está(Estão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) I. 
(D) III. 
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45 Sobre a resolução no. 718/2017, que regulamenta as especificações, a produção e a expedição da 

Carteira Nacional de Habilitação – CNH, é correto afirmar que 
(A) deverá constar a data da primeira habilitação do condutor no Código de Resposta Rápida (QR 

Code). 
(B) a CNH será produzida pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 

Federal. 
(C) a expedição da CNH se dará voluntariamente, quando houver a reabilitação do condutor. 
(D) o número do registro nacional será composto por 3 (três) dígitos verificadores de segurança e mais 

9 (nove) outros caracteres. 
 

46 Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora do condutor pelo agente da Autoridade 

de Trânsito, deverá ser observado um conjunto de sinais que comprovem a situação do motorista. 
Quanto à atitude do condutor, são sinais de alteração que podem ser considerados 
(A) a dispersão e a ironia. 
(B) a sonolência e a arrogância. 
(C) a dificuldade no equilíbrio e a agressividade. 
(D) a falta de memória e o odor de álcool. 
 

47 Sobre direção defensiva, é correto afirmar que 

(A) é recomendável ao condutor abrir os vidros e reduzir a velocidade do veículo na ocorrência de 
ventos fortes transversais. 

(B) o condutor que adota todas os conceitos jamais se envolverá em acidentes de trânsito. 
(C) o alinhamento do sistema de direção e suspensão do veículo é considerado uma condição adversa 

do veículo. 
(D) ocorre colisão com o veículo da frente quando a distância de seguimento é superior à distância de 

parada. 
 

48 O elemento da condução defensiva que permite ao motorista manusear os instrumentos de 

comando do veículo e executar com perícia e sucesso as manobras no trânsito é o(a) 
(A) conhecimento. 
(B) atenção. 
(C) previsão. 
(D) habilidade. 
 

49 Com relação aos procedimentos de primeiros socorros, analise as afirmativas a seguir. 

I. A sinalização de um acidente deve ser indicada 20 passos antes do local do acidente. 
II. Em caso de hemorragia, o uso de luvas ou outra proteção para as mãos do socorrista é fundamental. 
III. A sinalização deve ser realizada de forma a manter a fluidez e a segurança do tráfego. 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 
 

50 Órgão responsável por padrões nacionais de controle da poluição causada por veículos 

automotores, que, entre suas atribuições, estabelece normas para fabricação e comercialização de 
combustíveis, assim como limites para emissão de gases e ruídos, é o 
(A) CONTRAN. 
(B) DETRAN. 
(C) CONTRAMA. 
(D) CONAMA. 
 

 
 


