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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA – AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO – 29/11/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VERIFIQUE SE A PROVA QUE RECEBEU CORRESPONDE AO CARGO PARA O QUAL SE INSCREVEU 
 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES:  

 
1. Para fazer sua prova, você está recebendo um 

caderno contendo 60 (sessenta) questões de múltipla 
escolha, numeradas de 01 a 60. 

 

2. Cada uma das questões apresenta um enunciado 
seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 
uma é a correta. Assinale-a. 

 

3. Examine se a prova está completa, com a seqüência 
numérica das questões, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação 
deverá ser feita durante os 15 minutos iniciais. Após 
esse tempo, qualquer reclamação será 
desconsiderada.  

 

4. Após decorridos 90 minutos do início da prova, será 
distribuído o Cartão-Resposta, o qual será o único 
documento válido para a correção da prova. Ao 
recebê-lo, verifique se o seu nome e número de 
inscrição estão corretos. Reclame imediatamente se 
houver discrepância. 

 

5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, 
rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura e 
inscrição, nada deve ser escrito ou registrado fora dos 
locais destinados às respostas. Tenha muita atenção 
ao marcar seu cartão-resposta, pois não haverá 
substituição por erro do candidato. Marque sua 
resposta pintando completamente o espaço 
correspondente à alternativa de sua opção. 

 
Ex.: A    C  D  E 

 

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em 
que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação 
a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão 
computadas questões não assinaladas.  

 

7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o 
empréstimo de material de qualquer natureza entre os 
candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e o 
desrespeito às autoridades encarregadas dos 
trabalhos são faltas que implicarão na 
desclassificação do candidato(a).  

 

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos 

implicará na eliminação de ambos do certame. 
9. Não será permitido ao candidato, durante a realização 

das provas, portar: armas; aparelhos eletrônicos de 
qualquer natureza; bolsas; livros; jornais ou impressos 
em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas 
etc. 

 

10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer 
outro meio de comunicação. O candidato que for 
flagrado portando aparelho celular, durante o período 
de realização da prova, ou, ainda, aquele candidato 
cujo aparelho celular tocar será sumariamente 
eliminado do certame. 

 

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 
para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais 
pergunte em voz alta.  

 

12. O Candidato que permanecer na sala de provas, por 
mais de 3h45min, poderá levar consigo a cópia do 
gabarito, em formulário específico, que acompanha o 
caderno de provas, localizada no rodapé da Folha de 
Rascunho.  

 

13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal 
de sala juntamente com o Cartão-Resposta, 
devidamente assinado. Não esqueça, também, de 
assinar a folha de frequência.  

 

14. Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 8h e 
término às 12h. Entretanto, o candidato só poderá 
ausentar-se da sala, após decorridas duas horas do 
início da prova.   

 

15. Na última folha do caderno de questões, há a folha de 
rascunho para redação. Utilize-a para escrever a 
proposta que escolheu. Quando concluí-la, passe para 
a folha definitiva, que receberá, após 90 minutos do 
início da prova. Nesta folha, não escreva nada além 
de seu número de inscrição – no campo próprio – e 
sua produção, pois qualquer registro, como oração, 
nomes etc, anula a redação. 

 

16. A divulgação do gabarito preliminar será dia 24 de 
novembro de 2009, a partir das 16h.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2009 

AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

  NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________ 
  RG: __________________________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR: ________________________ 

  Nº DE INSCRIÇÃO:   ASSINATURA: 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Leia o texto a seguir para responder às questões 

de 01 a 05. 
 

CIDADEZINHA QUALQUER 

1. 

2. 

3. 
 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
 
 

Casas entre bananeiras 

mulheres entre laranjeiras 

pomar amor cantar 
 

Um homem vai devagar. 

Um cachorro vai devagar. 

Um burro vai devagar. 

Devagar...  as janelas olham. 

Eta vida besta, meu Deus. 
 

(Carlos Drummond de Andrade)
 

1. A palavra que melhor resume a idéia central do 

texto é: 

a) Rotina. 

b) Desemprego. 

c) Sossego. 

d) Interior. 

e) Monotonia. 
 

2. Há, no texto, duas palavras usadas em sentido 

conotativo. Em que versos elas aparecem? 

a) Nos versos 1  e  2. 

b) Nos versos 1  e  3. 

c) Nos versos 3  e  7. 

d) Nos versos 7  e  8. 

e) Nos versos 3  e  8. 
 

3. Considerando os elementos da comunicação, 

identifique o código e o canal, respectivamente. 

a) O leitor - o poema. 

b) A língua portuguesa - a língua escrita. 

c) Carlos Drummond - a língua portuguesa. 

d) O leitor - a língua escrita. 

e) O leitor - a língua portuguesa. 
 

4. No texto há uma predominância de verbos: 

a) Intransitivos. 

b) Transitivos diretos. 

c) Transitivos indiretos. 

d) Transitivos diretos e indiretos. 

e) De ligação. 
 

5. O título do texto sugere: 

a) O tamanho da cidade. 

b) A localização da cidade. 

c) A insignificância da cidade. 

d) A tristeza da  cidade. 

e) O marasmo da cidade. 

 

 

 

6. Leia estes versos: 

Modinha 
 

Tuas palavras antigas 

Deixei-as todas, deixei-as, 

Junto com as minhas cantigas, 

Desenhadas nas areias. [...] 

(Cecília Meireles) 
 

Em relação às palavras “tuas” e “minhas”, 

analise as proposições abaixo.  
I. “Tuas” refere-se ao substantivo “palavras”, indicando 

que elas pertencem à pessoa com quem se fala. 
II. “Minha”’ refere-se ao substantivo “cantigas”, 

indicando que elas pertencem à pessoa que fala. 
III. “Tuas” e “minhas” são exemplos de pronomes de 

tratamento, empregados quando nos referimos a 

uma pessoa de maneira respeitosa. 
 

Marque a única opção CORRETA: 

a) A afirmativa I é incorreta. 

b) A afirmativa II é incorreta. 

c) As afirmativas I e III são incorretas. 

d) A afirmativa III é incorreta. 

e) As afirmativas I – II e III são incorretas 
 

7. Um parlamentar [...] diz que se o governo não 

ocupar espaços e obter sinais positivos de 

queda de inflação, ficará muito difícil [...]. (Folha 

de são Paulo 03/11/1993) 

O trecho acima tem um problema na redação que 

está relacionado a: 

a) Regência verbal. 

b) Concordância verbal. 

c) Correlação de tempo verbal. 

d) Concordância nominal. 

e) Regência nominal. 
 

8. Considere este trecho do samba-enredo da 

escola de samba Portela, de 1974: 

Vou-me embora, vou-me embora, 

Eu aqui fico mais não 

Vou morar no infinito 

Vou virar constelação (bis) 

 

A palavra “constelação” refere-se a: 

a) Estrelas. 

b) Céu. 

c) Solo. 

d) Água. 

e) Raios. 
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9. Leia o seguinte texto: 

Dois meninos falam de suas aspirações e um deles 

diz: 

– Eu sonho ganhar vinte mil por mês, como meu pai. 

– Teu pai ganha vinte mil por mês? 

– Não, ele também sonha ganhar. 

 

Nessa anedota, o humor se estabelece pela 

ocorrência de um trecho com um problema de 

redação denominado: 

a) Prolixidade. 

b) Ambigüidade. 

c) Redundância. 

d) Tautologia. 

e) Incoerência. 

 

10. Marque ( V ) para as alternativas VERDADEIRAS 

e ( F ) para as FALSAS, considerando a 

concordância verbal.  

(      ) Pode haver dúvidas nesta questão. 

(      ) Vocês haviam chegado ao ponto certo. 

(      ) Fazia meses que não a encontrava. 

(      ) Podem haver dúvidas nesta questão. 

(      ) Faziam meses que não a encontrava.  

 

Assinale a única opção que apresenta a 

seqüência CORRETA de cima para baixo. 

a) F – F – F – V – V. 

b) F – V – F – V – F. 

c) V – V – V – F – F. 

d) V – F – V – F – V. 

e) F – F – V – V – F. 
 

Texto para as questões 11 e 12. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Não quero aparelhos.  

para navegar. 

Ando naufragado. 

ando sem destino. 

Pelo vôo dos pássaros. 

quero me guiar. 

Quero tua mão. 

para me apoiar. [...] 

(Jorge de Lima)

 

11. Nos dois primeiros versos, há uma circunstância 

expressa de: 

a) Finalidade. 

b) Concessão. 

c) Conformidade. 

d) Conseqüência. 

e) Causa. 

 

 

 

12. A opção que contém todas as palavras 

acentuadas pela mesma regra de “pássaro’ é: 

a) Miosótis – cárie – revólver. 

b) Projétil – facílimo – pêssego. 

c) História – célula – lâmpada. 

d) Retângulo – árvore – parâmetro. 

e) Paralelepípedo – réptil – almodóvar. 

 

13. Considerando o uso do aumentativo e do 

diminutivo sintéticos dos substantivos, marque a 

opção em que a palavra destacada não indica 

tamanho. 

a) Moravam em um “casarão”. 

b) Ele comprou um “carrão”. 

c) Havia um “livrinho” sobre a mesa. 

d) O remédio estava dentro de um ”vidrinho”. 

e) Estás um ”homenzarrão”. 

 

14. Assinale a alternativa em que o X nunca é 

pronunciado como /KS/. 

a) Sexo – máximo – luxo. 

b) Êxtase – exaltação – táxi. 

c) Enxada – exportação – êxodo. 

d) Prolixo – nexo – léxico. 

e) Lixo – excitação – tóxico. 

 

15. Analisando a palavra “lacaio”, temos: 

a) Um oxítono. 

b) Um polissílabo. 

c) Um proparoxítono. 

d) Um tritongo. 

e) Um ditongo. 
 

16.  Analise a expressão “vende-se carros novos e 

usados” e marque a opção CORRETA: 

a) Apresenta problema de concordância verbal. 

Deveria ocorrer a forma “vendem-se”, porque “se” é 

pronome apassivador, e “carros”, sujeito paciente. 

b) Não apresenta problemas de concordância verbal, 

porque “se” é índice de indeterminação do          

sujeito. 

c) Não apresenta problemas de concordância verbal, 

porque “se” é partícula apassivadora, e “carros”, 

sujeito paciente. 

d) Apresenta problema de concordância verbal. 

Deveria ocorrer a forma “vendem-se”, porque “se” é 

pronome reflexivo com função sintática de objeto 

indireto e “carros” é objeto indireto. 

e) Apresenta um problema de concordância verbal, que 

poderia ser resolvido se tirássemos as palavras 

“novos” e “usados”. 
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17. Leia com atenção as opções abaixo e marque 

aquela em que a palavra destacada NÃO está 

analisada corretamente quanto ao uso da 

linguagem denotativa e conotativa. 

a) As “pérolas” da coroa imperial são riqueza de 

grande valor. (denotativa). 

b) Os olhos são o “espelho” da alma. (conotativa). 

c) Ela mora no “coração” da cidade. (conotativa). 

d) Meu coração é uma “porta” entreaberta. (conotativa). 

e) Juliana é mesmo uma “pérola”. (denotativa). 

 

18. Certas marcas lingüísticas permitem identificar o 

gênero do texto usado. Analisando as opções 

abaixo, faça a correspondência entre a coluna A 

e a coluna B. 

COLUNA A COLUNA B 

( 1 ) Salvador Dali nasceu na 

Catalunha, em 1904 e 

morreu em 1989. 

(     ) Texto instrucional. 

( 2 ) Era uma vez... (     ) Biografia. 

( 3 ) Torre levemente as 

fatias de pão, depois 

passe o alho sobre cada 

uma das fatias... 

(     ) Característica dos 

vocativos em texto 

epistolar. 

( 4 ) Prezado professor,   (     ) Verbete de dicionário. 

( 5 ) Surrealismo – 

movimento nas artes 

plásticas e na 

literatura... 

(    ) Recurso linguístico para 

marcar temporalidade 

em textos narrativos. 

 

A sequência CORRETA de cima para baixo é: 

a) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 

b) 4 – 5 – 1 – 2 – 3. 

c) 4 – 5 – 3 – 1 – 2. 

d) 2 – 1 – 4 – 5 – 3. 

e) 3 – 1 – 4 – 5 – 2. 

 

19. Leia este trecho de música: 

“... Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem 

querer 

E conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. 

Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse: 

– Tem uma festa legal e a gente quer se divertir. 

Festa estranha com gente esquisita, 

– Eu não estou legal... 

 (Renato Russo – Eduardo e Mônica) 

 

O quarto verso do texto apresenta desvio na 

língua padrão. Segundo a norma culta, o verso 

ficaria correto assim: 

a) Há uma festa legal e nós queremos nos divertir. 

b) Tem uma festa legal e nós queremos se divertir. 

c) Há uma festa legal e nós queremos se divertir. 

d) Tem uma festa legal e nós queremos nos divertir. 

e) Tem uma festa legal e nós vamos se divertir. 

20. Dadas as palavras: 

1) Atravez. 

2) Excessão. 

3) Atraso. 

4) Paralização. 

Verificamos que está (estão) corretamente 

grafada (s): 

a) Apenas as palavras número 1 e 2. 

b) Apenas as palavras número 2 e 4. 

c) Apenas a palavra número 1. 

d) Todas as palavras. 

e) Apenas a palavra número 3. 

 

21. Duas pessoas têm juntas 75 anos. Se a razão 

entre as suas idades é 2/3, então a mais nova 

tem: 

a) 25 anos. 

b) 30 anos. 

c) 35 anos. 

d) 40 anos. 

e) 45 anos. 

 

22. A área de um terreno retangular é igual a 0,15 

km². A s medidas dos seus lados são: 

a) 300m e 500m 

b) 30m e 500m 

c) 300m e 5.000m 

d) 150m 1 000 m 

e) 15m e 100m 

 

23. Uma escola armazena lanches individuais para 

os seus 500 alunos, suficientes para 12 dias. Se 

a escola matriculasse mais 100 alunos, essa 

quantidade de lanches daria para: 

a) 7 dias. 

b) 8 dias.  

c) 9 dias. 

d) 10 dias. 

e) 11 dias. 

 

24. Um candidato está se preparando para um 

concurso. Ele tem 180 questões para revisar. 

Decidiu resolver 12 no 1º dia, 24 no 2º, 48 no 3º, e 

assim sucessivamente. Ele terminará a sua 

revisão em: 

a) 6 dias. 

b) 5 dias. 

c) 4 dias. 

d) 7 dias. 

e) 8 dias. 
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25. Para obter um novo número divisível por 4 e 9 

simultaneamente, foi escrito, entre os algarismos 

do número 56, outro algarismo. O algarismo 

colocado é: 

a) Maior que 3. 

b) Menor que 6. 

c) Maior que 8. 

d) Par. 

e) 3. 

 

26. Uma camisa que custava R$ 60,00 sofreu um 

aumento de 15%. No final da estação, a loja 

passou a oferecer a mesma camisa com um 

desconto de 15% à vista.  Na promoção, a 

camisa foi vendida por: 

a) R$ 60,00 

b) R$ 69,00 

c) R$ 84,00 

d) R$ 51,00 

e) R$ 58,65 

 

27. Um vendedor ambulante compra duas mangas 

por R$ 0,90. Ao revendê-las cobra R$ 9,00 por 

uma dúzia. Para lucrar R$ 45,00, deverá vender: 

a) 120 mangas. 

b) 60 mangas. 

c) 150 mangas. 

d) 100 mangas. 

e) 130 mangas. 

 

28. Em uma aglomeração, cada m² é ocupado por 5 

pessoas.  Aconteceu uma passeata em uma 

avenida de 1km de comprimento por 30m de 

largura. O número de pessoas estimado nessa 

passeata é de: 

a) 120.000 

b) 130.000 

c) 140.000 

d) 150.000  

e) 160.000 

 

29. No quadrado da figura abaixo, a soma dos 

números de cada linha, coluna e diagonal é 

sempre a mesma.  O número que ficará no lugar 

do A é: 

16 9 14 

  15 

 A  

a) 17 

b) 11 

c) 13 

d) 12 

e) 10 

 

30. Uma pessoa pagou 50% de sua dívida e ainda 

deve R$ 126,35. Inicialmente ela devia: 

a) R$ 254,00 

b) R$ 253,70 

c) R$ 253,00 

d) R$ 252,70 

e) R$ 251,70 

 

31. “CEARÁ NÃO ESTÁ LIVRE DE EVENTUAIS 

PROBLEMAS” – Diário do nordeste, domingo, 22 

de novembro de 2009. 

A manchete refere-se ao último APAGÃO do dia 

dez de novembro. Sobre esse acontecimento é 

CORRETO afirmar que: 

a) Oito estados nordestinos foram atingidos por nove 

horas sem energia elétrica, causando transtorno no 

trânsito, em hospitais, indústrias e residências. 

b) Devido à escassez de água nos reservatórios do 

Norte-Nordeste e Centro-Oeste, não foi possível 

garantir a geração de energia na hidrelétrica de 

Itaipu. 

c) Como analisa o professor Tomaz Nunes – UFC, 

“Itapu é uma dádiva e um problema. Ela representa 

25% da geração de energia no Brasil e qualquer 

problema, reflete na grande massa”. 

d) As causas foram exclusivamente climáticas. Como 

informam o ONS, trovoadas e raios atingiram as 

turbinas de ITAIPU.  

e) Chuvas e ventos atingiram o isolamento das linhas 

de transmissão, causando explosões na rede do 

Paraguai. 

 

32. “BONS VENTOS PARA O ESTADO” – Diário do 

Nordeste, domingo, 22 de novembro de 2009 

A notícia chama a atenção para os benefícios 

dos ventos em nosso Estado. 

a) Atualmente, o Ceará é o maior produtor de energia 

eólica do Brasil, com doze parques em operação e 

mais cinco em construção. 

b) O Ceará promove o décimo leilão de energia eólica, 

promovendo-se como um pólo de desenvolvimento 

dessa fonte no País. 

c) O Ceará detém 75% de toda a capacidade de 

geração de eletricidade a partir da força dos ventos 

no País (243 mil MW). 

d) O IBAMA, a SEMACE e o Ministério Público liberam 

com precisão e apoio todas as áreas disponíveis 

para construção dos parques eólicos. 

e) Os equipamentos necessários para os parques 

eólicos facilitam os empreendimentos, pois têm um 

baixo custo. 
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33. A dengue continua assustando a Saúde em 
nosso Estado. Recentemente comprovou-se que. 

a) Subiu para 26 o número de mortes ocasionadas por 
dengue hemorrágica somente neste ano. 

b) Num trabalho de prevenção, agentes da Vigilância 
Sanitária estão aplicando multa de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) para os proprietários  de imóveis em 
que se verifique foco do mosquito transmissor. 

c) Fortaleza lidera o número de óbitos por dengue no 
Estado, um total de 17 (dezessete) casos, somente 
este ano. 

d) Já não é necessário manter o alerta porque a 
população cearense consciente ajuda a exterminar 
as larvas do mosquito. 

e) As sucatas, borracharias, depósito de reciclagem e 
canteiros de obras são os únicos locais que evitam 
criadouros do mosquito da dengue. 
 

34. Dia vinte de novembro, em nível nacional, 
comemoramos o Dia da Consciência Negra. Toda 
a semana, 16 a 21, foi dedicada ao tema. Sobre o 
assunto, são verdadeiras as afirmativas, 
EXCETO: 

a) A semana celebra os 314 anos de Zumbi dos 
Palmares. 

b) Até bem pouco tempo, não era comum 
encontrarmos bonecas pretas, cabeleireiro 
especializados em visuais afros e valorização das 
manifestações culturais afrodescendentes. 

c) Contribuíram para revelar o valor dos negros e 
quebrar preconceitos Luiz Gonzaga, Cartola, 
Adhemar Silva, Antonieta de Barros e Azeitona. 

d) A recente produção do filme “Pode me chamar de 
Nadi” do cineasta cearense Déo Cardoso apresenta 
a realidade de meninas negras que vivem conflitos 
com seus cabelos crespos. 

e) No Brasil já não há nem um registro social de 
preconceito com os negros. 

 
35. “UNICEF: BRASIL TEM AVANÇOS”. 

Brasília. Relatório divulgado pelo fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) afirma 
que o Brasil... – Diário do Nordeste, 
Internacional. 
A notícia refere-se: 

a) A 85% de redução da mortalidade de crianças 
menores de cinco anos no Brasil. 

b) A 1,1 bilhão de crianças no Brasil que têm acesso à 
alimentação e educação. 

c) À relação de 60% de mortalidade infantil, menores 
de cinco anos no País. O Brasil faz parte das 25 
nações, em meio a 196 analisados, que mais 
avançaram. 

d) Ao alerta da UNICEF sobre o aumento no número 
de crianças mais pobres no Brasil, vítimas da 
violência doméstica. 

e) Aos avanços obtidos pelo governo, com os 
programas educacionais, erradicação do 
analfabetismo de crianças de até 12 anos de idade, 
no Brasil.       

 
36. A organização Mundial da Saúde (OMS) disse 

que cerca de 40 pessoas morreram após serem 
vacinadas contra a gripe PANDÊMICA H1N1, mas 
as investigações até agora mostram que as 
fatalidades não foram pela vacinação, pois é tão 
segura quanto a vacina da gripe sazonal. 
O termo PANDEMIA atribuído à gripe, deve-se: 

a) Ao tumulto que a gripe causou no início da sua 
disseminação. 

b) À confusão do vírus causador da gripe com outros 
vírus, nas pesquisas realizadas para se chegar a 
vacina adequada. 

c) À generalização dos sintomas, confundidos com os 
do resfriado comum. 

d) Ao fato de que a gripe ocorre em grandes 
proporções, em todo o planeta. 

e) Ao fato de que a gripe causou um pandemônio no 
sul do país devido ao clima frio. 
 

 
37. Como o desmatamento influencia na mudança 

do clima? 
a) Ao desmatar e queimar a madeira, emitimos CO2 

que sobe para a atmosfera e se acumula a outros 
gases aumentando o efeito estufa. No Brasil, 75% 
das emissões de gases são originadas do 
desmatamento. 

b) Com a destruição das árvores não há troca de 
gases, pois estes absorvem gás oxigênio e liberam o 
gás carbônico. 

c) Determinando o efeito estufa. 
d) Reduzindo a camada de ozônio. 
e) Ao desmatar e queimar provocamos assoreamentos 

que interferem no clima e vegetação. 

 

 



8 
 

 

PREFEITURA MUNI E TRÂNSITO – 29/11/2009 

38. O Programa Primeiro Emprego – PNPE – 

promove, EXCETO: 

a) O encaminhamento de jovens cadastrados às 

empresas contratantes. 

b) A qualificação do jovem para o mercado de trabalho 

e inclusão social. 

c) A criação de postos de trabalhos para jovens de 16 

a 24 anos, em situação de desempenho. 

d) O monitoramento da movimentação do quadro de 

empregos da empresa que deixar o PNPE. 

e) O acolhimento de jovens em idade entre 16 e 24 

anos que tenham tido vínculo empregatício e 

estejam desempregados. 

 

39.  A crise na globalização este ano começou: 

a) Nos Estados Unidos, no setor imobiliário. 

b) No Japão, com o aumento desgovernado de 

produção tecnológica. 

c) Na África, com a pirataria da Somália. 

d) No Brasil, com a descoberta do pré-sal. 

e) Na Inglaterra, com a deposição da Rainha Elizabeth. 

 

40. O programa de Governança Solidária da 

Prefeitura Municipal de Caucaia, tem como 

conceitos, básicos entre outros da Secretaria de 

Articulação Política, EXCETO: 

a) Pluralidade. 

b) Transversalidade. 

c) Co-responsabilidade. 

d) Território Vivo. 

e) Fragmentação de setores. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

41. De acordo com o art. 6º do Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB, 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. Este é um dos objetivos básicos do: 

a) Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

b) Sistema Nacional de Trânsito – SNT. 

c) Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 

d) Política Nacional de Trânsito – PNT. 

e) Departamento de Trânsito – DETRAN. 

 

42. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito – 

CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito 

Federal – CONTRANDIFE: 

a) Solicitar aos órgãos e entidades executivos de 

trânsito e executivos rodoviários informações 

complementares relativas aos recursos, objetivando 

uma melhor análise da situação recorrida. 

b) Arrecadar valores provenientes de estada e remoção 

de veículos e objetos, e escolta de veículos de 

cargas superdimensionadas ou perigosas. 

c) Julgar os recursos interpostos contra decisões da 

Junta Administrativa de Recursos de Infrações – 

JARI, dos órgãos e entidades executivos estaduais, 

nos casos de inaptidão permanente constatados nos 

exames de aptidão física, mental ou psicológica. 

d) Organizar e manter o Registro Nacional de Carteira 

de Habilitação – RENACH. 

e) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre 

acidentes de trânsito e suas causas. 

  

43. Sobre as Normas Gerais de Circulação e 

Conduta, assinale ( V ) se a sentença for  

VERDADEIRA ou ( F ) se for  FALSA: 

(     ) A ultrapassagem de outro veículo em 

movimento deverá ser feita pela esquerda, 

obedecida a sinalização regulamentar e as 

demais normas estabelecidas no CTB, exceto 

quando o veículo a ser ultrapassado estiver 

sinalizando o propósito de entrar à esquerda. 

(     ) Nas vias providas de acostamento, a conversão 

à esquerda e a operação de retorno deverão 

ser feitas nos locais apropriados e, onde não 

existirem, o condutor deverá aguardar no 

acostamento, à direita, para cruzar a pista com 

segurança. 

(     ) O condutor manterá acesas pelo menos as 

luzes de posição quando sob chuva forte, 

neblina ou cerração. 

(     ) A prioridade de passagem na via e no 

cruzamento deverá se dar com a mesma 

velocidade com os devidos cuidados de 

segurança. 

(     ) Quando o veículo, transitando por fluxos que se 

cruzem, se aproximar de local não sinalizado, 

terá preferência de passagem aquele que não 

estiver circulando na rotatória. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) V – F – V – F – V. 

b) F – F – V – V – V. 

c) V – V – F – V – V. 

d) V – V – V – F – F. 

e) V – V – F – F – V. 
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44. De acordo com o registro e o licenciamento dos 
veículos, relacione a segunda coluna de acordo 
com a primeira: 
1ª COLUNA 2ª COLUNA 

( 1 ) Certificado de 
Registro de 
Veículo – 
CRV. 

(     ) Será expedido 
anualmente ao veículo 
licenciado. 

( 2 ) Certificado de 
Licenciamento 
Anual – CLA. 

(     ) Será expedido um novo 
documento se for 
transferida a propriedade, 
se o proprietário mudar o 
Município de domicílio ou 
residência, se for alterada 
qualquer característica do 
veículo ou se houver 
mudança de categoria. 

  (     ) Será expedido após o 
registro do veículo, 
contendo as 
características e 
condições de 
invulnerabilidade à 
falsificação e à 
adulteração. 

  (     ) Para sua expedição será 
exigido  do proprietário a 
nota fiscal fornecida pelo 
fabricante ou revendedor, 
ou documento 
equivalente expedido por 
autoridade competente. 

 
A seqüência CORRETA é: 

a) 2 – 1 – 2 – 1. 
b) 2 – 1 – 1 – 1. 
c) 1 – 2 – 1 – 1. 
d) 1 – 1 – 1 – 2. 
e) 1 – 1 – 2 – 1. 
 
45. Quanto à espécie, os veículos classificam-se, 

EXCETO: 
a) De passageiros. 
b) De carga. 
c) De tração animal. 
d) Misto. 
e) De coleção. 
 
46. Os veículos especialmente destinados à 

condução coletiva de escolares para circular nas 
vias terão que cumprir as seguintes exigências, 
EXCETO: 

a) Registrado como veículo de passageiro. 
b) Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 

quarenta centímetros de largura, à meia altura, em 
toda a extensão das partes laterais e traseira da 
carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, 
sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada 
na cor amarela, as cores indicadas devem ser 
invertidas. 

c) Equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade e tempo. 

d) Equipado com lanterna de luz branca, fosca ou 
amarela dispostas nas extremidades da parte 
superior dianteira e lanternas de luz vermelha 
dispostas na extremidade superior da parte traseira. 

e) Cintos de segurança em número inferior à lotação. 
 
47. Com relação à Carteira Nacional de Habilitação – 

CNH, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A Carteira Nacional de Habilitação – CNH e a 

Permissão para Dirigir – PPD terão validade para a 
condução de veículos automotores quando 
apresentada em cópia autenticada em cartório. 

b) É obrigatório o porte da Permissão para Dirigir – 
PPD ou da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, 
quando o condutor estiver à direção do veículo. 

c) A cada condutor corresponderá a um único registro 
no RENACH, agregando-se neste todas as 
informações. 

d) A renovação da validade da Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH ou a emissão de uma nova via 
somente será realizada após quitação de débitos 
constantes do prontuário do condutor. 

e) A emissão de nova via da Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH será regulamentada pelo 
CONTRAN. 

 
48. Com relação às categorias para dirigir veículos 

automotores, preencha os espaços a fim de 
tornar verdadeiras as sentenças: 

I. Categoria ________: condutor de veículo 
motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo 
peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos 
quilogramas e cuja lotação não exceda a oito 
lugares, excluído o do motorista. 

II. Categoria ________: condutor de veículo motorizado 
utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto 
total exceda a três mil e quinhentos quilogramas. 

III. Categoria ________: condutor de veículo motorizado 
de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral. 

IV. Categoria ________: condutor de combinação de 
veículos em que a unidade tratora se enquadre nas 
categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, 
reboque, semi-reboque ou articulada tenha seis mil 
quilogramas ou mais de peso bruto total, ou cuja 
lotação exceda a oito lugares, ou, ainda, seja 
enquadrada na categoria trailer. 

V. Categoria ________: condutor de veículo motorizado 
utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação 
exceda a oito lugares, excluído o do motorista. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 

a) B – C – A – E – D. 
b) B – A – C – D – E. 
c) C – D – E – B – A. 
d) D – E – A – B – C. 
e) A – C – D – E – B. 
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49. Ocorrendo infração prevista na legislação de 
trânsito, lavrar-se-á auto de infração, no qual 
constará: Assinale ( V ) se a afirmativa for 
VERDADEIRA ou ( F ) se for FALSA: 

(     ) Local, data e hora do cometimento da infração. 
(     ) O prontuário do condutor, sempre que possível. 
(     ) Tipificação da infração. 
(     ) Caracteres da placa de identificação do veículo, 

sua marca e espécie. 
(     ) Assinatura do infrator, sempre que possível, 

valendo esta como notificação do cometimento 
da infração. 

 
A sequência CORRETA é: 

a) V – F – V – V – V. 
b) V – V – V – V – V. 

c) V – V – F – F – V. 
d) F – F – V – F – F. 
e) F – V – V – V – V. 

 
50. Com relação ao número de pontos a cada 

infração cometida, assinale a afirmativa 
VERDADEIRA: 

a) Leve – dois pontos. 
b) Grave – quatro pontos. 

c) Gravíssima – seis pontos. 
d) Média – três pontos. 
e) Grave – cinco pontos. 

 
51. Portar no veículo placas de identificação em 

desacordo com as especificações e modelos 
estabelecidos pelo CONTRAN configura: 

a) Infração: média / penalidade: multa / medida 
administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 
b) Infração: gravíssima / penalidade: multa / medida 

administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 
c) Infração: grave / penalidade: multa / medida 

administrativa: remoção do veículo para 

regularização. 
d) Infração: leve / penalidade: multa / medida 

administrativa: retenção do veículo para 

regularização. 
e) Infração média / penalidade: multa / medida 

administrativa: remoção do veículo. 

 
52. Bloquear a via com o veículo caracteriza: 
a) Infração leve. 

b) Infração gravíssima. 
c) Infração média. 
d) Infração grave. 

e) Não caracteriza infração. 
 
53. São crimes de trânsito em espécie, EXCETO: 
a) Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo 

automotor. 
b) Praticar homicídio culposo na direção de veículo 

automotor. 

c) Deixar o condutor do veículo, na ocasião do 

acidente, de prestar imediato socorro à vítima ou 
não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, 
deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. 

d) Afastar-se o condutor do veículo do local do 
acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil 
que lhe possa ser atribuída. 

e) Não violar a suspensão ou a proibição de obter a 
permissão ou habilitação para dirigir veículo 
automotor imposta com fundamento no CTB. 

 
54. Acidente no qual um veículo em movimento bate 

em um objeto fixo como um muro, uma árvore ou 
um poste. Este tipo de acidente geralmente 
acontece quando o motorista está cansado ou 
sob a influência do álcool. Assinale a opção que 
caracteriza esse tipo de acidente: 

a) Tombamento. 
b) Capotagem. 

c) Abalroamento. 
d) Choque. 
e) Aquaplanagem. 

 
55. Sobre Direção Defensiva, assinale a opção 

INCORRETA: 
a) Direção defensiva é o conjunto de técnicas cuja 

finalidade é capacitar o condutor a dirigir de modo a 
evitar acidentes. 

b) Direção defensiva tem, por finalidade, evitar as 
principais falhas humanas causadoras de acidentes 
por imprudência, negligência e/ou imperícia do 

condutor. 
c) O condutor defensivo deve sempre voltar a sua 

atenção para as condições do tempo, os pontos 

turísticos e as paisagens. 
d) São elementos da direção defensiva o 

conhecimento, a atenção, a previsão, a habilidade e 

a decisão. 
e) O condutor que pratica a direção defensiva não 

dirige cansado, com fadiga, com sono ou após a 

ingestão de bebida alcoólica. Esses fatores físicos e 
mentais, inadequados no trânsito, podem ocasionar 
acidentes. 

 
56. No caso de acidentes de trânsito com vítima, ao 

acionar o socorro, dentre outras, deverão ser 
prestadas as seguintes informações para facilitar 
o atendimento, EXCETO: 

a) Local exato e tipo de acidente. 

b) Estado de consciência da(s) vítima(s). 
c) Grau dos ferimentos. 
d) Descrição da vítima (nível social, estado civil, 

profissão). 
e) Condições de trânsito no local. 
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57. Com relação aos conceitos e definições 

previstos no CTB, relacione a coluna B de 

acordo com a coluna A. 
COLUNA A COLUNA B 

( 1 ) 

 

 

( 2 ) 

Agente da 

Autoridade 

de Trânsito. 

Autoridade 

de Trânsito. 

(     ) Dirigente máximo de 

órgão ou entidade 
executivo integrante do 
Sistema Nacional Trânsito 

ou pessoa por ele 
expressamente 
credenciada. 

( 3 ) 

 

( 4 ) 

 

( 5 ) 

Estacionam

ento. 

Operação 

de Trânsito. 

Policiament

o Ostensivo 

de Trânsito. 

(     ) Pessoa, civil ou policial 
militar, credenciada pela 
autoridade de trânsito para 

o exercício das atividades 
de fiscalização, operação, 
policiamento ostensivo de 

trânsito ou patrulhamento. 
  (     ) Monitoramento técnico 

baseado nos conceitos de 

Engenharia de Tráfego, 
das condições de fluidez, 
de estacionamento e 

parada na via, de forma a 
reduzir as interferências 
tais como veículos 

quebrados, acidentados, 
estacionados 
irregularmente 

atrapalhando o trânsito, 
prestando socorros 
imediatos e informações 

aos pedestres e 
condutores. 

  (     ) Função exercida pelas 

Polícias Militares com o 
objetivo de prevenir e 
reprimir atos relacionados 

com a segurança pública e 
de garantir obediência às 
normas relativas à 

segurança de trânsito, 
assegurando a livre 
circulação e evitando 

acidentes. 
  (     ) Imobilização de veículos 

por tempo superior ao 

necessário para embarque 
ou desembarque de 
passageiros. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) 1 – 2 – 4 – 5 – 3. 

b) 1 – 2 – 4 – 3 – 5. 

c) 2 – 1 – 4 – 5 – 3. 

d) 2 – 1 – 5 – 4 – 3. 

e) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 

 

 

58. Com relação aos veículos, assinale ( V ) se 

VERDADEIRO ou ( F ) se FALSO: 

(     ) Os veículos classificam-se quanto à tração, 

quanto à espécie e quanto à categoria. 

(     ) Os veículos em circulação terão suas condições 

de segurança, de controle e emissão de gases 

poluentes e de ruído avaliadas mediante 

inspeção, que será obrigatória, na forma e 

periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN 

para os itens de segurança e pelo CONAMA 

para a emissão de gases poluentes e ruído. 

(     ) O proprietário poderá, mesmo sem a prévia 

permissão da autoridade executiva de trânsito, 

fazer, ou ordenar que se faça, modificação da 

identificação de seu veículo. 

(     ) Os veículos de duas ou três rodas terão 

obrigatoriamente as placas traseira e dianteira. 

(     ) Os veículos licenciados no exterior poderão sair 

do território nacional sem prévia quitação de 

débitos de multa por infrações de trânsito e sem 

o ressarcimento de danos que tiverem causado 

a bens do patrimônio público, respeitando o 

princípio da impessoabilidade. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) V – V – F – F – F. 

b) F – F – V – V – V. 

c) V – V – V – F – V. 

d) V – F – V – F – V. 

e) F – V – V – V – F. 

 

59. Quando a vítima de acidente de trânsito 

apresentar parada cardiorespiratória, o 

socorrista deverá realizar: 

a) Respiração boca a boca. 

b) Respiração manual. 

c) Respiração boca – nariz – boca. 

d) Massagem cardíaca. 

e) Respiração artificial e massagem cardíaca. 

 

60. Assinale a alternativa que indica maior potencial 

de poluição do ar provocado através dos 

veículos automotores: 

a) Os que utilizam gás natural. 

b) Os movidos à propulsão humana. 

c) Os que utilizam o sistema elétrico. 

d) Os que utilizam gasolina. 

e) Nenhuma das alternativas. 
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RODUÇÃO TEXTUAL 

 

Escolha uma das propostas seguintes para a sua produção textual. 

 

PROPOSTA 1 

 

 Pensando no texto “Cidadezinha qualquer”, imagine uma cidade ideal para se viver. Como seria?  Sem 

poluição, sem violência, com belos jardins e crianças brincando livremente nas ruas? Quais seriam os 

projetos sociais, quem seriam seus governantes? Escrava a uma amiga uma CARTA FAMILIAR, descrevendo 

essa cidade ideal. 

 

PROPOSTA 2 

 

 Ainda com base no texto de Drummond, pense em como seria viver nessa ‘Cidadezinha qualquer’. Escreva uma 

CARTA ao prefeito de sua cidade, sugerindo ações para a melhoria de vida das pessoas. Fique atento à 

estrutura do texto. 

 

PROPOSTA 3 

 

 Analisando as questões políticas e sociais subentendidas no texto de Drummond e pensando, também, em 

sua cidade, estado, país, redija um ARTIGO DE OPINIÃO sobre o descaso, por parte dos responsáveis, para 

com  as  cidades em geral. Em seu texto, sugira ações, possíveis de serem executadas, para amenizar tais 

problemas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




