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CONCURSO PÚBLICO 002/2020 

PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 

SUMÁRIO: 

 

1- LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 01 a 10 – Páginas 1 e 2 

2- ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS: Questões de 11 a 15 – Páginas 2 e 3 

3- INFORMÁTICA: Questões de 16 a 20 – Páginas 3 e 4 

4- LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO: Questões de 21 a 40 – Páginas 4, 5 e 6 
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CONHECIMENTOS DE                             
LINGUA PORTUGUESA 

 

Analise o texto abaixo para responder as questões de 01 a 05 

 

Abraço caudaloso 

Palavras, percebemos, são pessoas. Algumas são sozinhas: 
Abracadabra. Eureca. Bingo. Outras são promíscuas (embora 
prefiram a palavra “gregária”): estão sempre cercadas de muitas 
outras: Que. De. Por.  

Algumas palavras são casadas. A palavra caudaloso, por 
exemplo, tem união estável com a palavra rio - você dificilmente 
verá caudaloso andando por aí acompanhada de outra pessoa. 
O mesmo vale para frondosa, que está sempre com a árvore. 
Perdidamente, coitado, é um advérbio que só adverbia o adjetivo 
apaixonado. Nada é ledo a não ser o engano, assim como nada 
é crasso a não ser o erro. Ensejo é uma palavra que só serve 
para ser aproveitada. Algumas palavras estão numa situação 
pior, como calculista, que vive em constante ménage (*) sempre 
acompanhada de assassino, frio e e. 

Algumas palavras dependem de outras, embora não sejam 
grudadas por um hífen - quando têm hífen elas não são casadas, 
são siamesas. Casamento acontece quando se está junto por 
algum mistério. Alguns dirão que é amor, outros dirão que é 
afinidade, carência, preguiça e outros sentimentos menos 
nobres (a palavra engano, por exemplo, só está com ledo por 
pena - sabe que ledo, essa palavra moribunda, não iria encontrar 
mais nada a essa altura do campeonato)  

Esse é o problema do casamento entre as palavras, que por 
acaso é o mesmo do casamento entre pessoas. Tem sempre 
uma palavra que ama mais. A palavra árvore anda com várias 
palavras além de frondosa. O casamento é aberto, mas para um 
lado só. A palavra rio sai com várias outras palavras na calada 
da noite: grande, comprido, branco, vermelho - e caudaloso fica 
lá, sozinho, em casa, esperando o rio chegar, a comida esfriando 
no prato. 

Um dia, caudaloso cansou de ser maltratado e resolveu sair 
com outras palavras. Esbarrou com o abraço que, por sua vez, 
estava farto de sair com grande, essa palavra tão gasta. O 
abraço caudaloso deu tão certo que ficaram perdidamente 
inseparáveis. Foi em Manuel de Barros. Talvez pra isso sirva a 
poesia, pra desfazer ledos enganos em prol de encontros mais 
frondosos.  

Gregório Duvivier 

(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. Adaptado) 

 

01 – Na crônica acima, Gregório Duvivier analisa o 
comportamento de algumas palavras associando-o a 
um casamento. Esse casamento gramaticalmente se 
dá preferencialmente entre: 

A) Verbos e advérbios. 

B) Substantivos e adjetivos. 

C) Substantivos e pronomes. 

D) Conjunções e preposições. 

E) Adjetivos e advérbios. 
 

02 – Estabelecer comportamento humano, como 
sentimentos, a seres inanimados, como as palavras, é 
uma figura de linguagem muito utilizada nas 
narrativas, como na crônica acima. Esse recurso é 
conhecido como: 

A) Metáfora   B) Metonímia 

C) Antítese   D) Prosopopeia 

E) Anáfora  

03 – Caudaloso significa algo com intensa corrente ou 
fluxo, por isso seu significado é costumeiramente 
associado à palavra rio. Segundo a crônica, 
caudaloso arrumou outro parceiro na poesia, a 
palavra “abraço”. Esse sentido fugiria ao que 
normalmente é atribuído ao adjetivo caudaloso. Pode-
se afirmar que morfologicamente esse recurso se 
chama: 

A) Empréstimo  

B) Neologismo  

C) Composição  

D) Derivação  

E) Denotação 

 

04 – O pronome relativo “que” é utilizado para 
substituir um substantivo que será o sujeito da 
próxima oração. No caso abaixo ele introduz uma 
oração que pode ser classificada como: 

Ensejo é uma palavra que só serve para ser aproveitada 

Alternativas: 

A) Subordinada substantiva objetiva direta 

B) Subordinada adjetiva restritiva 

C) Subordinada adjetiva explicativa 

D) Subordinada adverbial causal 

E) Subordinada substantiva completiva nominal 

 

05 – Observe a frase abaixo e depois assinale a 
alterativa que melhor conceitua a função do advérbio: 

Perdidamente, coitado, é um advérbio que só adverbia o 
adjetivo apaixonado. 

Alternativas: 

A) Palavra que caracteriza o substantivo, qualificando-o. 

B) Vocábulo que modifica exclusivamente o sentido de 
um verbo. 

C) Palavra invariável que, entre outras coisas, é utilizada 
para descrever paisagens e pessoas. 

D) Classe de palavras que se flexiona em modo e tempo 
e serve para representar uma ação. 

E) Circunstância atribuída ao verbo, mas também 
podendo ser creditada ao adjetivo, bem como a outros 
advérbios, é sempre invariável. 

 
 

Analise o texto abaixo para responder as questões de 06 a 10 

 

Vaguidão específica 

              

"As mulheres têm uma maneira de falar que eu chamo de vago-
específica."     - Richard Gehman 

 

        - Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte. 

        - Junto com as outras? 

        - Não ponha junto com as outras, não. Senão pode vir 
alguém e querer fazer coisa com elas. Ponha no lugar do outro 
dia. 
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        - Sim, senhora. Olha, o homem está aí. 

        - Aquele de quando choveu? 

        - Não, o que a senhora foi lá e falou com ele no domingo. 

        - Que é que você disse a ele? 

        - Eu disse pra ele continuar. 

        - Ele já começou? 

        - Acho que já. Eu disse que podia principiar por onde 
quisesse. 

        - É bom? 

        - Mais ou menos. O outro parece mais capaz.  

        - Você trouxe tudo pra cima? 

        - Não senhora, só trouxe as coisas. O resto não trouxe 
porque a senhora recomendou para deixar até a véspera. 

        - Mas traga, traga. Na ocasião nós descemos tudo de novo. 
É melhor, senão atravanca a entrada e ele reclama como na 
outra noite. 

        - Está bem, vou ver como. 

Millor Fernandes 

 

06 – A crônica de Millor Fernandes acima apresenta 
indiretamente uma teoria que defende que: 

A) As relações comunicacionais do cotidiano se 
constroem a partir do conhecimento prévio que os 
envolvidos no processo já possuem. 

B) Os homens têm dificuldade em entender a maneira de 
se comunicar das mulheres em virtude da falta de 
atenção que estes dispendem àquelas. 

C) A falta de referentes na fala das mulheres é a principal 
fonte de dificuldade na comunicação entre homens e 
mulheres. 

D) Mulheres têm sérias restrições comunicativas por não 
o fazerem de maneira clara e objetiva. 

E) A subjetividade na fala feminina faz com que ela não 
seja compreensiva e eficaz. 

 

07 – Em virtude de a crônica se desenvolver 
majoritariamente em diálogos, há a ocorrência 
relativamente frequente de um recurso sintático que 
se baseia na ideia de chamar a atenção do 
interlocutor, o que se vê na primeira fala do texto. 
Esse recurso recebe o nome de: 

A) Adjunto adverbial    B) Aposto  

C) Sujeito     D) Vocativo  

E) Chamativo  

 

08 – A respeito da forma verbal destacada na frase 
abaixo é possível afirmar que: 

- Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte. 

Alternativas: 

A) Está conjugada na segunda pessoa do singular do 
modo Imperativo Afirmativo 

B) Está conjugada no Presente do Indicativo 

C) Neste contexto está expressando um conselho. 

D) Está na terceira pessoa do singular do Imperativo 
Afirmativo 

E) Apresenta um desvio de concordância verbal. 

09 – Na frase “Acho que já.” A forma verbal destacada 
apresenta qual tipo de sujeito? 

A) Simples    B) Composto  

C) Indeterminado  D) Inexistente 

E) Desinencial  

 

10 – Qual a classificação morfológica da palavra 
destacada na frase abaixo? 

- Mas traga, traga. Na ocasião nós descemos tudo de novo. É 
melhor, senão atravanca a entrada e ele reclama como na 
outra noite. 

Alternativas: 

A) Conjunção condicional  

B) Conjunção adversativa  

C) Preposição  

D) Conjunção integrante 

E) Conjunção conclusiva 

 

CONHECIMENTOS DE                             
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11 – De acordo com matéria publicada no portal g1 em 
22/08/2020 e atualizada em 08/09/2020 referente às 
pesquisas em andamento da vacina contra a COVID-
19, cientistas de todo mundo estão em uma verdadeira 
corrida contra o tempo para encontrar uma candidata 
a vacina eficaz no combate à pandemia do novo 
coronavírus.  Antes de ser liberada para a população, 
uma vacina tem que passar por três fases de ensaios 
clínicos que comprovam sua segurança e eficácia.  

São as fases de ensaios clínicos da vacina contra a 
COVID-19: 

I. FASE 1: É uma avaliação preliminar da segurança do 
imunizante, ela é feita com um número reduzido de 
voluntários adultos que se encontram com a doença no 
momento do teste, e são monitorados de perto. É neste 
momento que se entende qual é o tipo de resposta que o 
imunizante produz no corpo. Ela é aplicada em dezenas 
de participantes.   

II. FASE 2: Na segunda fase, o estudo conta com centenas 
de voluntários. A vacina é administrada em pessoas com 
características semelhantes àquelas para as quais ela é 
destinada. Nessa fase é avaliada a segurança da vacina, 
imunogenicidade (ou a capacidade da proteção), a 
dosagem e como deve ser administrada. 

III. FASE 3: Ensaio em larga escala (com milhares de 
indivíduos) que precisa fornecer uma avaliação definitiva 
da sua eficácia e segurança em maiores populações. 
Além disso, feita para prever eventos adversos e garantir 
a durabilidade da proteção. Apenas depois desta fase é 
que se pode fazer um registro sanitário. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas o item III está incorreto. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto.  
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12 – Desde a posse do Presidente Jair Bolsonaro, já 
houve várias trocas de ministros em seu governo. 
Portanto, de acordo com a lista de ministros do site 
oficial do Governo do Brasil, atualizado em 
23/11/2020, em qual das alternativas abaixo NÃO 
consta um ministro ATUAL do governo Bolsonaro? 

A) Eduardo Pazuello – Ministro da Saúde 

B) Gustavo Canuto – Ministro do Desenvolvimento 
Regional  

C) Tereza Cristina – Ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento 

D) Ricardo Salles – Ministro do Meio Ambiente  

E) Paulo Guedes – Ministro da Economia 
 

13 – De acordo com o portal de notícias R7, a taxa de 
desemprego chegou a 14,6% no trimestre encerrado 
em setembro, atingindo o maior patamar da série 
histórica, que começou em 2012, de acordo com 
PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua), divulgada em 27/11/2020 pelo 
IBGE.  

De acordo com esse assunto e matéria apresentada 
acima, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O aumento na taxa de desemprego reflete a 
flexibilização das medidas de isolamento social para 
controle da pandemia de covid-19. 

B) Os estados de Bahia, Sergipe e Alagoas registraram 
as taxas de desocupação mais altas do trimestre. 

C) Os homens foram os mais afetados pelo desemprego: 
a taxa de desocupação para eles foi 16,8%, frente a 
12,8% para as mulheres. 

D) Considerando as idades, o desemprego foi mais forte 
para os grupos de 14 a 17 e de 18 a 24 anos de idade. 

E) A pesquisa do IBGE apontou que o Brasil tinha 14,1 
milhões de pessoas fora do mercado de trabalho no 
trimestre encerrado em setembro deste ano. 

 

14 – O republicano Donald Trump e o democrata Joe 
Biden foram os principais candidatos na eleição 
presidencial dos Estados Unidos, que ocorreu em 3 
de novembro de 2020. Mas eles não foram as únicas 
opções dos eleitores americanos. Partidos de terceira 
via e candidatos independentes também entraram na 
disputa. 

Sendo assim, qual das alternativas abaixo NÃO 
apresenta o nome de um candidato às eleições dos 
EUA em 2020? 

A) Howie Hawkins  B) Gloria La Riva 

C) Jo Jorgensen  D) Kanye West 

E) Hillary Clinton 

 

15 – De acordo com o site oficial do município de 
Sombrio, a cidade é conhecida por ser banhada pela 
Lagoa de Sombrio, maior lagoa de água doce de Santa 
Catarina com 51,17Km². Porém, essa beleza natural 
banha também outras cidades, sendo elas, EXCETO:  

A) Santa Rosa do Sul  B) São João do Sul 

C) Jacinto Machado  D) Balneário Gaivota  

E) Passo de Torres 

CONHECIMENTOS DE                             
INFORMÁTICA 

16 – Com relação a utilização do Microsoft Word 2013, 
analise os itens abaixo: 

I. Para que seja aplicada uma formatação de texto em 
negrito, não é necessário selecionar uma palavra inteira, 
neste caso basta apenas que o cursor esteja posicionado 
entre as letras desta mesma palavra. 

II. Os tipos de alinhamento de parágrafo disponíveis no 
Microsoft Word são: “Alinhar à esquerda”, “Centralizar”, 
“Alinhar a direita” e “Totalizar”. 

III. Uma forma de iniciar a impressão de um documento é 
pressionando as teclas Ctrl + i. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos           

B) Apenas os itens I e III estão corretos 

C) Apenas os itens II e III estão corretos 

D) Apenas o item I está correto  

E) Todos os itens estão corretos 
 

17 – O Microsoft Excel, é um programa utilizado 
principalmente para desenvolvimento de planilhas 
eletrônicas dinâmicas. O mesmo possui diversas 
funcionalidades, e uma delas é a possibilidade de se 
criar fórmulas através de funções pré-definidas que 
possibilitam diversos testes, cálculos, formatações 
entre outras opções. Sobre a função “SE”, analise o 
caso abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

João digitou na célula A3, a seguinte fórmula: 
=SE(A1>A2;"Teste 1";"Teste 2"). 

Qual das alternativas abaixo, representa os valores 
corretos que João poderá digitar nas Células A1 e A2 
respectivamente, para que o resultado da fórmula, na 
célula A3, seja “Teste 1”? 

Alternativas: 

A) A1 = 5 e A2 = 9 

B) A1 = 2 e A2 = a  

C) A1 = 8 e A2 = 8 

D) A1 = 8 e A2 = 6 

E) Nenhuma das alternativas 

 

18 – Dentre as opções abaixo, analise de acordo com 
os conceitos básicos de informática, sistemas 
operacionais, hardwares e softwares: 

I. Hardware é a parte física do computador. 

II. 1 megabyte (MB) é equivalente a 1148 Bytes. 

III. Microsoft Office é um pacote de programas que contém os 
principais programas de produtividade bem como: Word, 
Excel, PowerPoint entre outros. 

IV. São exemplos de hardware: Microsoft Paint, Powerpoint, 
calculadora do Windows, entre outros. 

V. Microsoft Windows, macOS da Apple e Linux são 
considerados sistemas operacionais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item II está incorreto 

B) Apenas os itens I e III estão corretos 
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C) Apenas os itens I, III e V estão corretos 

D) Apenas os itens IV e V estão corretos 

E) Apenas os itens III e V estão coretos 
 

19 – Códigos maliciosos (malware) são programas 
especificamente desenvolvidos para executar ações 
danosas e atividades maliciosas em um computador. 
Uma vez instalados, passam a ter acesso aos dados 
armazenados e podem executar ações danosas no 
computador do usuário.  

De acordo com este assunto assinale a alternativa 
abaixo que NÃO apresenta um código malicioso 
(malware), propriamente dito: 

A) Vírus   B) Worm  

C) Cavalo de tróia (Trojan) D) Spyware 

E) Spam 
 

 

20 – Um funcionário precisa enviar um e-mail ao 
fornecedor de matéria prima da empresa onde 
trabalha. A pedido de seu chefe, lhe foi solicitado que 
também fosse enviado, ao mesmo tempo, o e-mail aos 
seus 5 superiores sem que o destinatário (fornecedor) 
soubesse. Desta forma, dentre as opções abaixo, a 
melhor e mais rápida opção para o funcionário é: 

A) Criar uma lista de distribuição sigilosa. 

B) Cadastrar apelidos de endereço para cada destinatário. 

C) Colocar os endereços dos 5 superiores como “Cco”. 

D) Adicionar criptografia a lista de distribuição. 

E) Selecionar o protocolo IMAP ao enviar o e-mail. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E                             
LEGISLAÇÃO 

21 – De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, no Título III, da 
Organização do Estado, Capítulo VII, da 
Administração Pública, Seção II, dos servidores 
públicos, em seu Art. 40 § 1º: O servidor abrangido por 
regime próprio de previdência social será 
aposentado: 

I. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo 
em que estiver investido, quando insuscetível de 
readaptação, hipótese em que será obrigatória a 
realização de avaliações periódicas para verificação da 
continuidade das condições que ensejaram a concessão 
da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente 
federativo;   

II. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, 
ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de 
lei complementar; 

III. Se assumir outro cargo ou função na administração 
pública direta ou indireta. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto 

B) Apenas o item I e II estão corretos 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

22 – A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos, EXCETO: 

A) A soberania; 

B) A cidadania; 

C) A dignidade da pessoa humana; 

D) A singularidade religiosa;         

E) O pluralismo político. 

 

23 – Analise os itens abaixo, e classifique-os entre 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F), de acordo com a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, no Título II, dos direitos e garantias 
fundamentais, capítulo IV, dos direitos políticos, em 
seu Art. 14, § 1º, o alistamento eleitoral e o voto são: 

(   ) Obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 

(   )  Facultativos para os analfabetos; 

(   )  Facultativos para os maiores de 70 anos; 

(   )   Obrigatório para os maiores de dezesseis e menores de 
dezoito anos 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V   B) V, V, V, F 

C) V, V, F, F   D) V, F, V, F 

E) V, F, F, F 

 

24 – Sobre a estabilidade no cargo público, a Lei 
Orgânica do Município de Sombrio, em seu Art. 173º, 
menciona que: são estáveis após _________ de 
efetivo exercício os servidores nomeados para cargo 
de provimento efetivo em virtude de concurso 
público. 

Marque a opção que completa a lacuna 
CORRETAMENTE: 

A) três meses   B) seis meses  

C) um ano   D) três anos 

E) quatro anos 

 

25 – Segundo o Art. 29 do Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Sombrio (Lei 1414/2003). 
São formas de vacância de cargo público, EXCETO: 

A) Exoneração;   B) Demissão; 

C) Coersão;   D) Aposentadoria; 

E) Falecimento. 

 

26 – De acordo com o Art. 7º do código de trânsito 
brasileiro (Lei 9.503/97), qual dos órgãos e entidades 
abaixo NÃO compõem o Sistema Nacional de 
Trânsito: 

A) O CONTRAN; 

B) Os CETRAN; 

C) O CONTRANDIFE; 

D) A Polícia Rodoviária Federal; 

E) A ANBT. 
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27 – Segundo o Anexo I do Código Brasileiro de 
Trânsito: a parte da via normalmente utilizada para a 
circulação de veículos, identificada por elementos 
separadores ou por diferença de nível em relação às 
calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais, é um(a):  

A) Acostamento 

B) Refúgio 

C) Passeio 

D) Pista 

E) Via 

 

28 – Associe a as colunas conforme os tipos de Vias: 
 

Tipo de Via  Descrição 

1. Via de Trânsito 
Rápido 

 

 

 

2. Via Arterial 

 

 

 

3. Via Coletora 

 

 

 

4. Via Local 

 

 

 

5. Via Rural 

 

 

 

6. Via Urbana 

 

(   ) Destinada a coletar e distribuir o 
trânsito que tenha necessidade 
de entrar ou sair das vias de 
trânsito rápido ou arteriais, 
possibilitando o trânsito dentro 
das regiões da cidade. 

(   ) Ruas, avenidas, vielas, ou 
caminhos e similares abertos à 
circulação pública, situados na 
área urbana, caracterizados 
principalmente por possuírem 
imóveis edificados ao longo de 
sua extensão. 

(   ) Caracterizada por interseções 
em nível não semaforizadas, 
destinada apenas ao acesso 
local ou a áreas restritas. 

(   ) Caracterizada por interseções 
em nível, geralmente controlada 
por semáforo, com 
acessibilidade aos lotes 
lindeiros e às vias secundárias e 
locais, possibilitando o trânsito 
entre as regiões da cidade. 

(   ) Estradas e rodovias. 

(   ) Caracterizada por acessos 
especiais com trânsito livre, sem 
interseções em nível, sem 
acessibilidade direta aos lotes 
lindeiros e sem travessia de 
pedestres em nível. 

 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

B) 3 – 6 – 4 – 2 – 5 – 1 

C) 3 – 1 – 2 – 4 – 5 – 6 

D) 6 – 1 – 2 – 5 – 3 – 4 

E) 4 – 6 – 3 – 2 – 1 – 5 

 

29 – De acordo com o Art. 3º da Resolução 432/2013 
do CONTRAN. A confirmação da alteração da 
capacidade psicomotora em razão da influência de 
álcool ou de outra substância psicoativa que 
determine dependência dar-se-á por meio de, pelo 

menos, um dos seguintes procedimentos a serem 
realizados no condutor de veículo automotor: 

I. Exame de sangue; 

II. Exames realizados por laboratórios especializados, 
indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente 
ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras 
substâncias psicoativas que determinem dependência; 

III. Teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico 
no ar alveolar (etilômetro); 

IV. Verificação dos sinais que indiquem a alteração da 
capacidade psicomotora do condutor.  

Assinale a alterativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos  

C) Apenas os itens I, II e III estão corretos  

D) Nenhum item está correto 

E) Todos os itens estão corretos 

 

30 – De acordo com o Art. 302 do Código de Trânsito 
Brasileiro, as penas previstas ao praticar homicídio 
culposo na direção de veículo automotor, são: 

A) Detenção, de dois a oito anos, retenção da habilitação 
por um ano e exigência de reciclagem para aquisição 
de nova habilitação após o prazo estipulado 

B) Detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 
dirigir veículo automotor. 

C) Detenção, de um a oito anos, e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 
dirigir veículo automotor.  

D) Detenção, de um a quatro anos, retenção da 
habilitação por um ano e exigência de reciclagem para 
aquisição de nova habilitação após o prazo estipulado. 

E) Detenção, de dois a quarenta meses, e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 
dirigir veículo automotor. 

 

31 – Analise os itens abaixo, e classifique-os entre 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F).  

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, em 
seu Art. 24. Compete aos órgãos e entidades 
executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de 
sua circunscrição: 

(    )  Registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de 
tração e propulsão humana e de tração animal. 

(    )  Criar um sistema próprio e independente de trânsito para 
os veículos registrados no município, desde que não seja 
aplicado aos veículos emplacados em outras cidades e 
estados; 

(    )  Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os 
dispositivos e os equipamentos de controle viário; 

(    ) Implantar, manter e operar sistema de estacionamento 
rotativo pago nas vias. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V   B) V, V, V, F 

C) V, V, F, F   D) V, F, V, V 

E) V, F, V, F 
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32 – São infrações graves de trânsito, EXCETO: 

A) Executar operação de conversão à direita ou à 
esquerda em locais proibidos pela sinalização. 

B) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de 
acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade 
e seus agentes. 

C) Estacionar o veículo afastado da guia da calçada 
(meio-fio) a mais de um metro. 

D) Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar 
preferência de passagem a pedestres e a outros 
veículos. 

E) Seguir veículo em serviço de urgência, estando este 
com prioridade de passagem devidamente identificada 
por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e 
iluminação vermelha intermitentes. 

 

33 – De acordo com o Art. 61 do código de trânsito 
brasileiro, nas rodovias de pista dupla, onde não 
existir sinalização regulamentadora, a velocidade 
máxima será de: 

A) 110 km/h para automóveis, camionetas e motocicletas 
e 90 km/h para os demais veículos. 

B) 100 km/h para automóveis, camionetas e motocicletas 
e 90 km/h para os demais veículos. 

C) 100 km/h para automóveis, camionetas e motocicletas 
e 80 km/h para os demais veículos. 

D) 90 km/h para automóveis, camionetas e motocicletas e 
80 km/h para os demais veículos. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

34 – O coordenador e órgão máximo normativo e 
consultivo do Sistema Nacional de Trânsito é o: 

A) DENATRAN   B) DENIT 

C) CETRAN   D) DETRAN 

E) CONTRAN 
 

35 – De acordo com a Resolução Nº. 254/07 do 
CONTRAN, a verificação dos índices de transmitância 
luminosa nas áreas envidraçadas dos veículos 
estabelecidos nesta Resolução será realizada 
mediante utilização de instrumento aprovado pelo: 

A) CONTRAN    B) DETRAN  

C) INMETRO   D) DENATRAN 

E) JARI 
 

36 – Segundo o Art. 87 do CTB (Código de Trânsito 
Brasileiro), os sinais de trânsito classificam-se em: 

I. Verticais,   

II. Horizontais; 

III. Dispositivos de sinalização auxiliar; 

IV. Luminosos; 

V. Sonoros; 

VI. Gestos do agente de trânsito e do condutor. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II, III e VI estão corretos. 

B) Os itens III, IV e V estão incorretos. 

C) Apenas o item IV está incorreto. 

D) Nenhum destes itens pertence ao Art. 87 do CTB. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

37 – Quanto a ordem de prevalência de sinalização de 
trânsito, analise as opções abaixo e assinale a 
alternativa que apresenta a hierarquia CORRETA 
segundo o Código de Trânsito Brasileiro: 

1. Normas de Trânsito 

2. Indicações do Semáforo 

3. Sinais de Trânsito 

4. Ordens do agente de trânsito 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) 1 – 2 – 3 – 4   B) 2 – 4 – 3 – 1  

C) 3 – 2 – 1 – 4   D) 4 – 3 – 1 – 2  

E) 4 – 2 – 3 – 1  
 

38 – As placas abaixo são consideradas sinalização 
vertical de: 

 

 

Alternativas: 

A) Advertência   B) Indicação 

C) Educação   D) Regulamentação 

E) Turismo   
 

39 – Segundo o Art. 123 do Código de Trânsito 
Brasileiro, será obrigatória a expedição de novo 
Certificado de Registro de Veículo quando, EXCETO: 

A) For transferida a propriedade; 

B) O proprietário mudar o Município de domicílio ou 
residência; 

C) For alterada qualquer característica do veículo; 

D) Houver mudança de categoria; 

E) O Veículo for vendido. 
 

40 – Sobre a prática de homicídio culposo na direção 
de veículo automotor (Art. 302 do código de Trânsito 
brasileiro), é CORRETO afirmar, EXCETO: 

A) Uma das penas previstas é: a detenção, de dois a 
quatro anos, e suspensão. 

B) Uma outra pena prevista é: a proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo 
automotor. 

C) A pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o 
agente não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira 
de Habilitação. 

D) Se o agente conduz veículo automotor sob a influência 
de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa 
que determine dependência, a pena prevista é 
reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou 
proibição do direito de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor. 

E) A pena é aumentada de 2/3 (dois terços) ao dobro, se 
o agente o praticar em faixa de pedestres ou na 
calçada. 


