
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS 

 
CONCURSO PÚBLICO - PROVA OBJETIVA: 24 de setembro de 2017 

 

NÍVEL MÉDIO 
 

AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 
 

1. Você recebeu o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOTA destinado à marcação das respostas das 
questões objetivas. 
 

2. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 50 (cinquenta) questões, sendo 10 de Português, 05 de 
Matemática – Raciocínio Lógico, 05 de Noções de Informática, 05 de Legislação Municipal, 05 de Atualidades e 20 de 
Conhecimento Específico. 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 8h e término 
às 12h (horário local). 
 

3. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas 
uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 50. 
 

4. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento, consta 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 o fiscal registre no formulário de Correção de Dados a devida correção. 
 

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

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

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

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

9. O CARTÃO RESPOSTA deverá ser devolvido ao final da sua prova, pois é o único documento válido para o 
processamento de suas respostas, juntamente com seu BOLETIM DE QUESTÕES. 
 
 

10. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de SALINÓPOLIS o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2017 do referido concurso. 

 
 
 

Boa Prova. 

 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 
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PORTUGUÊS 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 9. 

Aprendendo a Viver 
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Thoreau era um filósofo americano que, entre coisas mais difíceis de se assimilar 
assim de repente, numa leitura de jornal, escreveu muitas coisas que talvez possam nos 
ajudar a viver de um modo mais inteligente, mais eficaz, mais bonito, menos angustiado. 

Thoreau, por exemplo, desolava-se vendo seus vizinhos só pouparem e 
economizarem para um futuro longínquo. Que se pensasse um pouco no futuro estava 
certo. Mas “melhore o momento presente”, exclamava. E acrescentava: “Estamos vivos 
agora”. E comentava com desgosto: “Eles ficam juntando tesouros que as traças e a 
ferrugem irão roer e os ladrões roubar”.  

A mensagem é clara: não sacrifique o dia de hoje pelo de amanhã. Se você se sente 
infeliz agora, tome alguma providência agora, pois só na sequência dos agoras é que você 
existe.  

Cada um de nós, aliás, fazendo um exame de consciência, lembra-se pelo menos 
de vários agoras que foram perdidos e que não voltarão mais. Há momentos na vida que o 
arrependimento de não ter tido ou não ter sido ou não ter resolvido ou não ter aceito, há 
momentos na vida em que o arrependimento é profundo como uma dor profunda. 

Ele queria que fizéssemos agora o que queremos fazer. A vida inteira Thoreau 
pregou e praticou a necessidade de fazer agora o que é mais importante para cada um de 
nós.  

Por exemplo: para os jovens que queriam tornar-se escritores mas que 
contemporizavam — ou esperando uma inspiração ou se dizendo que não tinham tempo por 
causa de estudos ou trabalhos — ele mandava ir agora para o quarto e começar a escrever.  
Impacientava-se também com os que gastam tanto tempo estudando a vida que nunca 
chegam a viver. “É só quando esquecemos todos os nossos conhecimentos que 
começamos a saber”.  

E dizia esta coisa forte que nos enche de coragem: “Por que não deixamos penetrar 
a torrente, abrimos os portões e pomos em movimento toda a nossa engrenagem?”. Só em 
pensar em seguir o seu conselho, sinto uma corrente de vitalidade percorrer-me o sangue. 
Agora, meus amigos, está sendo neste próprio instante.  

Thoreau achava que o medo era a causa da ruína dos nossos momentos presentes. 
E também as assustadoras opiniões que nós temos de nós mesmos. Dizia ele: “A opinião 
pública é uma tirana débil, se comparada à opinião que temos de nós mesmos”. É verdade: 
mesmo as pessoas cheias de segurança aparente julgam-se tão mal que no fundo estão 
alarmadas. E isso, na opinião de Thoreau, é grave, pois “o que um homem pensa a respeito 
de si mesmo determina, ou melhor, revela seu destino”.  

E, por mais inesperado que isso seja, ele dizia: tenha pena de si mesmo. Isso 
quando se levava uma vida de desespero passivo. Ele então aconselhava um pouco menos 
de dureza para com eles próprios. O medo faz, segundo ele, ter-se uma covardia 
desnecessária. Nesse caso devia-se abrandar o julgamento de si próprio. “Creio”, escreveu, 
“que podemos confiar em nós mesmos muito mais do que confiamos. A natureza adapta-se 
tão bem à nossa fraqueza quanto à nossa força”. E repetia mil vezes aos que complicavam 
inutilmente as coisas — e quem de nós não faz isso? —, como eu ia dizendo, ele quase 
gritava com quem complicava as coisas: simplifique! simplifique!  

 
LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p. 160-161. 

 

1 No texto “Aprendendo a viver”, Clarice Lispector vale-se do pensamento de Thoreau para 

(A) criticar a filosofia de autoajuda. 
(B) refletir sobre um modo de viver melhor. 
(C) divulgar o pensamento de filósofos americanos. 
(D) manifestar seu interesse pela literatura de autoajuda. 

 

2 Thoreau aponta comportamentos do homem dos quais ele discorda, como o fato de 

(A) adiar a vida sempre para depois. 
(B) confiar excessivamente em si mesmo. 
(C) se precipitar na realização de seus interesses.  
(D) ignorar a importância da busca de conhecimentos. 
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3 A mensagem principal das ideias de Thoreau está expressa explicitamente na seguinte máxima: 

(A) A vida é feita de arrependimentos. 
(B) A vida é feita dos momentos presentes. 
(C) Só os homens corajosos vencem na vida. 
(D) A prudência é a mãe de todas as virtudes.  

 

4 O enunciado em que se menciona a origem da infelicidade humana, segundo o filósofo americano, é 

(A) “o que um homem pensa a respeito de si mesmo (...) revela seu destino.” (l. 33 e 34). 

(B) “Thoreau achava que o medo era a causa da ruína dos nossos momentos presentes” (l. 29). 

(C)  “Creio, escreveu, que podemos confiar em nós mesmos muito mais do que confiamos. A natureza 
adapta-se tão bem à nossa fraqueza quanto à nossa força” (l. 38 a 40). 

(D) “E dizia esta coisa forte que nos enche de coragem: ‘Por que não deixamos penetrar a torrente, 
abrimos os portões e pomos em movimento toda a nossa engrenagem?’” (l. 25 e 26). 

 

5 Clarice Lispector traduz, com suas próprias palavras, o pensamento do filósofo americano Thoreau. 

Para isso, recorre, em alguns trechos, a verbos que também expressam o sentimento do filósofo, como 
(A) queria, dizia, achava. 
(B) dizia, aconselhava, repetia. 
(C) escreveu, pregou, praticou. 
(D) desolava-se, impacientava-se. 

 

6 Julgue as afirmativas abaixo com base nos fatos de língua. 

I.  O verbo “julgam-se” (l. 32) está flexionado na terceira pessoa do plural porque seu sujeito é 

composto. 
II.  O verbo “assimilar” (l. 1) poderia flexionar-se no plural para concordar com seu sujeito “coisas mais 

difíceis”.  
III.  No enunciado “ou não ter aceito” (l. 14), o verbo “aceitar” admite outra forma de particípio além da 

que aí ocorre. 
IV.  As formas verbais “exclamar” (l. 6), “acrescentar” (l. 6) e “comentar” (l. 7) são verbos que servem 

para introduzir a palavra do filósofo citado no texto. 
 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) II e IV. 
(D) II, III e IV. 

 

7 O fragmento de texto abaixo transcrito que não constitui uma sequência injuntiva é 

(A) “simplifique! simplifique!” (l. 42). 

(B) “Estamos vivos agora” (l. 6 e 7). 

(C) “tenha pena de si mesmo” (l. 35). 

(D) “melhore o momento presente” (l. 6). 

 

8 Seriam mantidos o sentido original e a correção gramatical do texto, caso o trecho “se comparada à 

opinião que temos de nós mesmos” (l. 31) fosse substituído por 

(A) no caso de a compararmos a outras opiniões.  
(B) como se compara à opinião que se tem de si mesmo.  
(C) quando a comparamos à opinião que temos de nós mesmos.  
(D) de modo a se comparar à opinião que temos de nós mesmos.  
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9 Considere o trecho abaixo transcrito: 
 

Impacientava-se também com os que gastam tanto tempo estudando a vida que nunca 
chegam a viver. (l. 22 e 23). 

 

A análise quanto aos constituintes desse período está correta em: 
(A) O pronome “os” reporta-se ao vocábulo “jovens”. 
(B) Os verbos “gastar” e “chegar” têm o mesmo sujeito. 
(C) A oração “que nunca chegam a viver” expressa uma concessão. 
(D) O pronome “que”, em sua primeira ocorrência, é um pronome relativo e, como tal, retoma o termo 

que o antecede. 
 

10 Julgue as afirmativas abaixo com base nos preceitos da redação oficial. 

I. O emprego dos pronomes de tratamento nas comunicações oficiais obedece a normas específicas. 
II. “Subscrevemo-nos cordialmente” e “Temos o prazer de levar ao conhecimento de V. S.a” são 

fórmulas utilizadas em fechos de  documentos oficiais. 
III. O ofício é uma modalidade de comunicação eminentemente interna, entre unidades administrativas 

de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. 
IV. Deve-se dar um tratamento impessoal aos assuntos abordados em documentos oficiais de modo a 

garantir a ausência de impressões individuais. 
 

Está correto o que se afirma em 
(A) I e IV. 
(B) III e IV. 
(C) I, III e IV. 
(D) II, III e IV. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LOGICO 
 

11 Nas oito primeiras horas do dia, de 00:00 às 08:00, uma rua apresentou um fluxo de 300 carros por 
hora. Nas 12 horas seguintes, ou seja, no período de 08:00 às 20:00, o fluxo foi de 750 carros por 
hora. Finalmente, nas últimas quatro horas do dia, de 20:00 às 24:00, passaram 150 carros por hora 
na rua. Considerando todo o período de 24 horas do dia, o fluxo de carros nesta rua foi   
(A) 300 carros por hora. 
(B) 400 carros por hora. 
(C) 500 carros por hora. 
(D) 600 carros por hora. 
 
 

12 Uma equipe de agentes de trânsito deve fazer uma ronda em bairro da cidade, contornando a região 

indicada na figura abaixo. 
 

 
 

Para realizar uma volta inteira em torno da região hachurada, a viatura percorrerá uma distância igual a 
(A) 1,9 km. 
(B) 2,6 km. 
(C) 19 km. 
(D) 26 km. 
 

13 De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é considerada infração “Transitar em velocidade 

superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, 
vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias”. Diz ainda que a infração é considerada 
“gravíssima”, quando “a velocidade for superior à máxima em mais de 50%”. Em uma via em que a 
velocidade máxima permitida é de 80 km/h, um condutor estará cometendo infração gravíssima ao 
trafegar em velocidade superior a 
(A) 40 km/h. 
(B) 80 km/h. 
(C) 120 km/h. 
(D) 160 km/h. 
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14 Para realizar o controle do trânsito na estrada que leva à praia do Atalaia, é necessário formar duas 
equipes, cada uma com três agentes de trânsito. Uma equipe para o trabalho no turno da manhã e 
outra para o turno da tarde. Sabe-se que o responsável pela definição das equipes dispõe de dez 
agentes de trânsito para formar as equipes e que, se um agente fizer parte da equipe da manhã, então 
não poderá fazer parte da equipe da tarde. O número de escolhas distintas que o responsável pode 
realizar na montagem das duas equipes é igual a 
(A) 1200 
(B) 2400 
(C) 3600 
(D) 4200 
 

15 O gráfico abaixo apresenta o número de óbitos em acidentes de trânsito no estado do Pará, no 

período de 2003 a 2015:  
 

 
Fonte: http://www.vias-seguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_estaduais/estatisticas_de_acidentes_no_para 

 
A partir deste gráfico, é correto afirmar que, 
  
(A) entre os anos de 2003 e 2015, o número de mortes em acidentes de trânsito no Pará aumentou em 

mais de 80%. 
(B) entre os anos de 2003 e 2015, morreram 1.565 pessoas em acidentes de trânsito no Pará. 
(C) entre os anos de 2010 e 2011, houve diminuição no número de mortes em acidentes de trânsito no 

Pará. 
(D) entre os anos de 2003 e 2004, houve um aumento de 7% no número de mortes em acidentes de 

trânsito no Pará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vias-seguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_estaduais/
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INFORMÁTICA 
 

16 Um usuário deseja ir para o final da última página do seu documento que está editado no Microsoft 

Office Word 2013 (instalação padrão). Para realizar esta ação será necessário pressionar as teclas 
(A)  <Alt> + <End>. 
(B)  <Ctrl> + <End>. 
(C)  <Shift> + <Ctrl> + <End>. 
(D)  <Ctrl> + <Alt> + <End>. 
 

17 Ao aplicar a fórmula abaixo na célula A1 de uma planilha eletrônica, que está sendo editada no 

Microsoft Office Excel 2013 (instalação padrão), será exibido o número 
 

Fórmula 

 
  =SOMA(10;20;10;MÉDIA(20;10;2;40)) 
 

(A)  42. 
(B)  46. 
(C)  58. 
(D)  64. 
 

18 Para ter acesso à opção “Excluir Histórico de Navegação...” no Microsoft Internet Explorer 11 

(instalação padrão), que possibilita, por exemplo, a exclusão da lista de sites visitados, precisa-se 
selecionar o menu  
(A)  “Arquivo”. 
(B)  “Exibir”. 
(C)  “Ferramentas”. 
(D)  “Editar”. 

 

19 A janela “Nova Mensagem” do sistema de correio eletrônico da Microsoft denominado “Outlook 
Express”, que é acessada através das teclas <Ctrl> + <N>, não possui o botão 
(A)  “filtrar mensagem”. 
(B)  “prioridade”. 
(C)  “verificação ortográfica”. 
(D)  “inserir assinatura automática”. 

 

20 No Microsoft Windows Explorer do Windows 7 (instalação padrão), ao selecionar um arquivo no 

formato “PowerPoint”, por exemplo, e clicar sobre ele com o botão direito do “mouse”, abrirá um menu, 
exibindo diversas opções, entre elas a “Propriedades”. Ao aplicar o clique do “mouse” sobre essa 
opção, abrirá uma janela onde é possível alterar os atributos do referido arquivo na ficha 
(A)  Segurança. 
(B)  Detalhes. 
(C)  Versões Anteriores. 
(D)  Geral. 
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LEGISLAÇÃO 
 

21 Entre as funções básicas da Companhia de Trânsito do Município de Salinópolis, está a efetivação 

do repasse, ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET, de  
(A) 2% dos valores arrecadados com as multas de trânsito. 
(B) 3% dos valores arrecadados com as multas de trânsito. 
(C) 5% dos valores arrecadados com as multas de trânsito. 
(D) 6% dos valores arrecadados com as multas de trânsito. 
 

22 De acordo com a Lei Municipal 2800/2007, na forma do regulamento, entre outras situações, será 

gratuito o transporte coletivo no Município de Salinópolis para os idosos com mais de 
(A) 65 anos e para as crianças de até 5 anos. 
(B) 60 anos e para as crianças de até 6 anos. 
(C) 60 anos e para as crianças de até 5 anos. 
(D) 65 anos e para as crianças de até 6 anos. 
 

23 De acordo com a Lei Municipal 2889/2017, a jornada de trabalho do agente municipal de trânsito da 

Prefeitura de Salinópolis será de  
(A) 44 horas semanais. 
(B) 48 horas semanais. 
(C) 36 horas semanais. 
(D) 40 horas semanais. 
 

24 Conforme disposto pela Lei Municipal 2768/2002, a avaliação do estágio probatório do servidor 

público do Município de Salinópolis, será efetuada através de ______ boletins __________, ficando o 
período dos últimos 03 (três) meses destinados à Administração e confirmação ou não do servidor no 
cargo, sem prejuízo da continuidade da avaliação do quesito. 
(A) 11, trimestrais 
(B) 15, bimestrais 
(C) 13, trimestrais 
(D) 14, bimestrais 
 

25 De acordo com a Lei Municipal 2768/2002, a tolerância de atraso no inicio de cada expediente da 

jornada diária de trabalho do servidor é fixada em, no máximo, 
(A) 5 minutos. 
(B) 10 minutos. 
(C) 15 minutos. 
(D) 20 minutos. 
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ATUALIDADES 
 

26 No mês de agosto deste ano, homens em uma van avançaram contra uma multidão de turistas e 

moradores de Barcelona nas Ramblas. Poucas horas após o ocorrido, tratado como uma ação terrorista 
pelas autoridades da Catalunha, o atentado foi reivindicado pela (o) 
(A) Al Qaeda. 
(B) Estado Islâmico. 

(C) ETA. 
(D) Talibã. 
 

27 Recentemente, no âmbito do processo de discussão sobre a reforma política na Câmara dos 

Deputados, a Comissão da Reforma Política decidiu que, a partir das eleições de 2018, o novo sistema 
eleitoral para deputados federais, estaduais e vereadores será o 
(A) Distritão. 
(B) Proporcional. 
(C) Transferível. 
(D) Coletivo. 
 

28 Uma das mudanças importantes estabelecidas pela Lei 13.281, de 4 de maio de 2016, que está 

alterando o Código de Trânsito Brasileiro e promovendo algumas alterações nas infrações e 
penalidades aos condutores, é 
(A) suspender a carteira do condutor quando este atingir 75 pontos na carteira. 
(B) enviar a multa por email ao condutor, 24 horas logo após a infração cometida. 
(C) caracterizar como infração a recusa a fazer o teste do bafômetro. 
(D) flexibilizar o uso de celular, se o condutor se encontrar em caso de engarrafamento. 
 

29 O governo federal anunciou em meados do ano passado uma medida provisória que impôs uma 

importante reforma na área educacional, orientada, mais precisamente, ao nível 
(A) médio. 
(B) superior. 
(C) fundamental. 
(D) infantil. 
 

30 De um lado há a versão de que ela está sendo implantada com o objetivo de promover o 

crescimento da economia brasileira, propondo-se a garantir os direitos dos trabalhadores e com o único 
objetivo de fortalecer as negociações coletivas, dando-lhes mais segurança jurídica. De outro lado, 
argumenta-se que uma de suas principais razões é a pressão de grandes empresas transnacionais e 
grandes corporações para que os governos tomem medidas para extinguir a legislação vigente e 
facilitar a exploração capitalista. Estamos falando da reforma 
(A) do Sistema Único de Saúde. 
(B) previdenciária. 
(C) da Lei de Proteção Ambiental. 
(D) trabalhista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cartacapital.com.br/revista/962/o-estado-islamico-em-outro-patamar
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO - AGENTE DE TRÂNSITO 
 

31 Durante o mês de julho e alguns feriados prolongados, o município de Salinópolis tem um aumento 

da população, devido aos veranistas e turistas. Nesses períodos o fluxo de veículos aumenta 
significativamente. Com relação às regras de trânsito, nesses períodos, podemos afirmar que 
(A) podem ser flexibilizadas a critério dos motoristas, porque a capacidade viária não suporta o fluxo de 

veículos. 
(B) podem ser flexibilizadas apenas nas vias secundárias do município. 
(C) as ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre as normas de circulação e a sinalização. 
(D) nunca podem ser descumpridas. 

 
32 O Sistema Nacional de Trânsito é formado por órgãos e entidades a nível municipal, estadual e 

federal. São atribuições apenas de órgãos estaduais a 
(A) habilitação de condutores e o licenciamento de veículos. 
(B) habilitação de condutores e fiscalização. 
(C) sinalização de trânsito e fiscalização. 
(D) educação para o trânsito e o licenciamento de veículos. 

 
33 Analise as afirmações a seguir sobre meio ambiente. 

I. A emissão de poluentes depende das condições de regulagem do motor, da existência de catalisador 
e da idade do veículo. 
II. A ausência da ação dos ventos pode agravar as condições de poluição, uma vez que os ventos 
favorecem a dispersão rápida de poluentes. 
III. A gasolina é o combustível que mais emite poluentes por litro. 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 

 
34 São formas indiretas de poluição oriundas do setor de transportes 

(A) a poluição local e a poluição global. 
(B) o ruído e a poluição do ar. 
(C) os pneus velhos e o lubrificante usado. 
(D) o óleo usado e o ozônio. 

 
35 Com relação à Resolução no 432, de 23/01/2013, que dispõe sobre fiscalização do 

consumo de álcool ou substância psicoativa, é incorreto afirmar que 
(A) o exame de alcoolemia é obrigatório para as vítimas fatais de acidentes de trânsito. 
(B) sonolência e soluços são considerados sinais de alteração da capacidade psicomotora, desde que 

sejam constatados  pelo agente da Autoridade de Trânsito.  
(C) etilômetro é o equipamento utilizado pelos agentes da Autoridade de Trânsito para verificar o nível 

de álcool etílico presente no ar expirado por motoristas. 
(D) dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 

dependência é uma infração gravíssima e o infrator tem suspenso o direito de dirigir por 10 (dez) 
meses. 
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36 Julgue as afirmativas a seguir. 

I. Os veículos estacionados nas vagas reservadas aos idosos deverão exibir a credencial sobre o painel 
do veículo, com a frente voltada para cima. 
II. As crianças com idade superior a três anos e meio e inferior ou igual a sete anos  deverão utilizar o 
dispositivo de retenção denominado “assento de elevação”. 
III. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança 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 Percorrendo um determinado trecho da PA-324, rodovia que dá acesso ao município de Salinópolis, 

a linha de divisão de fluxos opostos é amarela e seccionada. Esta sinalização indica que  
(A) a ultrapassagem é permitida apenas para os veículos que estão no mesmo sentido que você. 
(B) a ultrapassagem é permitida apenas para os veículos que estão trafegando no  sentido oposto a 

você. 
(C) a ultrapassagem é permitida para os veículos que estão trafegando nos dois sentidos.  
(D) a ultrapassagem é proibida para os veículos que estão trafegando  nos dois sentidos. 

 
38 As placas de atrativos turísticos são classificadas como sinalização de 

(A) indicação. 
(B) advertência. 
(C) regulamentação. 
(D) pictograma. 

 
39 Triciclos e quadriciclos são comumente utilizados nas praias de Salinópolis. No que se refere à 

espécie, esses veículos são classificados veículos 
(A) de passageiros. 
(B) de passageiros e de cargas. 
(C) mistos. 
(D) de competição. 

 
40 É considerado um transporte público individual a(o) 

(A) motocicleta. 
(B) ônibus. 
(C) metrô. 
(D) táxi. 

 
41 Os deslocamentos devem ser planejados e operados de modo a otimizar os espaços disponíveis e 

atender de forma satisfatória aos usuários. Esta afirmação está relacionada ao seguinte princípio da Lei 
de Mobilidade Urbana: 
(A) acessibilidade universal. 
(B) desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais. 
(C) segurança nos deslocamentos das pessoas. 
(D) eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 
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42 Julgue as afirmativas relacionadas aos primeiros socorros em um acidente de trânsito. 

I. Em situações de desmaio, deve-se deitar a vítima para facilitar a circulação do sangue e, se possível, 
levantar suas pernas. 
II. Se a vítima apresentar convulsões, tente controlar os movimentos convulsivos. 
III. As queimaduras de terceiro grau são as mais graves. Neste caso, se tiver roupa grudada no 
ferimento, deve ser removida e recomenda-se gelo para a área queimada. 
IV. Em caso de acidentes com motocicletas, deve-se evitar a retirada dos capacetes das vítimas.  
Estão corretas as afirmativas 
(A) I, II e IV. 
(B) I e IV. 
(C) I e III. 
(D) II e IV. 

 
43 São consideradas penalidades  

(A) multa, apreensão do veículo e remoção do veículo. 
(B) advertência por escrito, retenção do veículo e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. 
(C) advertência por escrito, cassação da Carteira Nacional de Habilitação e frequência obrigatória em 

curso de reciclagem. 
(D) multa, suspensão do direito de dirigir e recolhimento do certificado de licenciamento anual. 

 
44 Durante uma viagem para Salinópolis, acontece uma chuva muito forte e o motorista fica confuso e 

inseguro, porque o limpador de para-brisa é insuficiente para o temporal. Nesse caso, o condutor deve 
(A) ligar a luz baixa e a luz de neblina, se a tiver, e seguir viagem. 
(B) reduzir a velocidade, acionar o pisca-alerta e seguir viagem. 
(C) manter a calma e seguir a viagem, se for durante o dia. 
(D) parar o veículo em local adequado e aguardar condições seguras de visibilidade para continuar a 

viagem. 

 
45 São fatores que podem ocasionar acidentes ou riscos de acidentes as condições irregulares e 

adversas dos veículos, as condições climáticas desfavoráveis, os problemas na sinalização, a 
geometria de via inadequada e, principalmente, 
(A) o comportamento das pessoas. 
(B) a aquaplanagem. 
(C) o ofuscamento. 
(D) o estado de pavimentação da via. 

 
46 Conduzir um veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, é uma infração 

de trânsito de natureza  
(A) gravíssima, para a qual são computados sete pontos. 
(B) grave, para a qual são computados sete pontos. 
(C) grave, para a qual são computados cinco pontos. 
(D) média, para a qual são computados quatro pontos. 

 
47 Para obtenção da habilitação para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, o 

candidato deverá cumprir determinadas exigências, entre elas, ser maior de vinte e um anos e  
(A) estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B. 
(B) não ter cometido nenhuma infração gravíssima nos últimos dois anos. 
(C) não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima nos últimos doze meses. 
(D) não ser reincidente em infrações leves nos últimos doze meses. 

 
48 O Sistema Nacional de Trânsito é composto por um conjunto de órgãos e entidades que tem como 

finalidade organizar, estruturar e executar todas as atividades relacionadas ao trânsito. É o coordenador 
deste sistema, órgão máximo normativo e consultivo, o 
(A) CONTRAN. 
(B) DETRAN. 
(C) CETRAN. 
(D) JARI. 



 

 14 

49 Um socorrista precisa ter controle emocional e noções de primeiros socorros para um bom 

desempenho no atendimento às vítimas do acidente de trânsito, antes que se dê a chegada da equipe 
médica. A técnica da respiração boca a boca é um procedimento de reanimação que deve ser utilizado 
em situações de  
(A) convulsões. 
(B) parada cardiorrespiratória. 
(C) desmaio. 
(D) surto epidêmico. 

 
50 Atributo que está relacionado à facilidade relativa de ter acesso direto aos destinos desejados, tais 

como condições de estacionamento e de acesso aos pontos de ônibus, é a(o)  
(A) microacessibilidade. 
(B) macroacessibilidade. 
(C) integração. 
(D) nível de serviço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


