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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

No moinho. 
 
“D. Maria da Piedade era considerada em toda a vila como “uma senhora modelo.” O velho Nunes, 
diretor do correio, sempre que se falava nela, dizia, acariciando com autoridade os quatro pelos da 
calva: 
- É uma santa! É o que ela é! 
 
A vila tinha quase orgulho na sua beleza delicada e tocante; era uma loura, de perfil fino, a pele 
ebúrnea, e os olhos escuros de um tom de violeta, a que as pestanas longas escureciam mais o 
brilho sombrio e doce. Morava ao fim da estrada, numa casa azul de três sacadas; e era, para a 
gente que as tardes ia fazer o giro até o moinho, um encanto sempre novo vê-la por trás da vidraça, 
entre as cortinas de cassa, curvada sobre a sua costura, vestida de preto, recolhida e séria. Poucas 
vezes saía.  O marido, mais velho que ela, era um inválido, sempre de cama, inutilizado por uma 
doença de espinha;  havia anos que não descia à rua; avistavam-no às vezes também à janela 
murcho e trôpego, agarrado à bengala, encolhido na “robe de chambre”, com uma face macilenta, a 
barba desleixada e com um barretinho de seda enterrado melancolicamente até ao cachaço. Os 
filhos, duas rapariguitas e um rapaz eram também doentes, ...” 

(Eça de Queirós, Contos, Lelo, Porto, 1, 734.) 
 

 
 

01. Observe o texto. 
“... avistavam-no às vezes também à janela murcho e trôpego...” 
O termo em destaque corresponde a: 
 
Assinale a alternativa errada. 

 
A) Coxo. 
B) Tropelia. 
C) Estropeado. 
D) Vacilante. 
E) Cambaleante. 

 

02. “...com uma face macilenta.” 
 

Assinale a alternativa que não corresponde ao termo macilenta. 
 

 ) Pálida. 
 ) Descorada. 
 ) Lívida. 
 ) Amarelenta. 
 ) Maciota. 
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03. “... com um barretinho de seda enterrado até ao cachaço.” 
 

Cachaço corresponde a: 
 
 . Nuca. 
 . Cerviz. 
 . Toutiço. 
 . Cachaçudo. 
 . Cachamorra. 

 
Com base nos itens acima, assinale a alternativa correta:  

 
 ) Só a segunda está errada. 
 ) A II e a IV estão erradas. 
 ) A I e a V estão erradas. 
 ) A IV e a V estão corretas. 
 ) A III, IV e V estão erradas. 

 

04. A expressão “acariciando com autoridade os quatro pelos da calva” sugere com relação ao 
personagem: 

 
 ) Idade já madura. 
 ) Intolerância. 
 ) Solidão. 
 ) Fraqueza. 
 ) Pobreza. 

 

05. “... era uma loura de perfil fino, a pele ebúrnea.” 
 

Pele ebúrnea corresponde a: 
 

 ) Grosseira. 
 ) Lisa. 
 ) De marfim. 
 ) Ebuliente. 
 ) Fervente. 

 

06. ”Era uma loura de perfil  fino...” 
 

Não corresponde a perfil: 
 

 ) Contorno. 
 ) Aspecto. 
 ) Perfilhação. 
 ) Representação. 
 ) Feição. 
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07. “- É uma Santa! É o que ela é! 
 

A exclamação indica: 
 

 ) Ironia. 
 ) Emoção. 
 ) Pausa. 
 ) Supressão. 
 ) Tristeza. 

 

08. A vila tinha quase orgulho na sua beleza delicada e tocante. 
O termo  “beleza” foi escrito com “Z” – corretamente. 

 
Assinale a alternativa errada. 

 
 ) Baliza. 
 ) Bizantino. 
 ) Caracterizado. 
 ) Bambuzal. 
 ) Reprezar. 

 

09. O termo “cachaço” foi escrito, corretamente, com “ch”. 
 

Assinale a alternativa que está escrita de forma correta. 
 

 ) Ameicha. 
 ) Chilografia. 
 ) Bechiga. 
 ) Fantoche. 
 ) Afrouchar. 

 

10. “Entre as cortinas de casa.” 
 

Quanto à flexão nominal, assinale a alternativa errada: 
 

 ) Cidadão   =   cidadões. 
 ) Alazão      =   alazões. 
 ) Anão         =   anões. 
 ) Deão         =   deões. 
 ) Guardião  =   guardiões. 
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CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA 
 
 

11. Em uma revendedora de motocicletas, a razão entre o número de motocicletas novas e o de 

motocicletas usadas é de 
2

3
. Qual o percentual de motocicletas novas da revendedora?  

 ) 15%  
 ) 24%  
 ) 36%  
 ) 40%  
 ) 45%  

 

12. Lindomar tinha na sua poupança R$ 12.000,00. Com essa quantia, pagou uma dívida a Santiago 

correspondente a 
2

5
 do que tinha, e o restante repartiu entre seus três filhos, em partes diretamente 

proporcionais às suas respectivas idades que são 2,  4  e  6 anos. Quanto recebeu o filho mais novo? 
 
 ) R$ 2.400,00. 
 ) R$ 1.600,00. 
 ) R$ 1000,00. 
 ) R$ 800,00. 
 ) R$ 600,00. 

 

13. O número 124xy, de 5 algarismos, é ímpar, é divisível por 3 e é divisível por 5. A soma dos possíveis 
valores de x é igual a: 

 
 ) 8 
 ) 9 
 ) 10 
 ) 16 
 ) 18 

 

14. A soma de dois números inteiros positivos, x e y, é 40. Sabendo-se que mmc(x,y).mdc(x,y)=375, a 
diferença positiva desses números é: 

 
 ) 5 
 ) 10 
 ) 15 
 ) 20 
 ) 25 

 

15. Quaisquer que sejam o racional a e o irracional b , podemos afirmar que: 

 ) 
2a

b
 é irracional 

 ) 2a b é irracional 

 ) .a b é irracional 

 ) 3 .a b é irracional 

 ) 2 5a b  é irracional 
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16. Dona Rafaela é a proprietária da floricultura “Belas Flores” ela possui 120 rosas brancas e 80 rosas 
vermelhas e pretende fazer o maior número de ramalhetes que contenha, cada um, o mesmo número 
de rosas de cada cor. Quantos ramalhetes ela pode formar e quantas rosas de cada cor devem 
possuir cada ramalhete? 

 
 ) 40 ramalhetes cada um com  3 rosas brancas e 2 vermelhas. 
 ) 35 ramalhetes cada um com 4 rosas brancas e 4 vermelhas. 
 ) 30 ramalhetes cada um com 5 rosas brancas e 2 vermelhas. 
 ) 25 ramalhetes cada um com 6 rosas brancas e 3 vermelhas. 
 ) 20 ramalhetes cada um com 8 rosas brancas e 6 vermelhas. 

 
 

17. Sobre os conceitos básicos de geometria plana, analise afirmativas : 
 
 . Todo quadrado também é um retângulo, pois possui todos os ângulos retos. 
 . Um triângulo retângulo não pode ser isósceles. 
 . O retângulo é um exemplo de paralelogramo, pois os lados opostos são paralelos. 
 . Todo losango também é um quadrado, pois seus lados são congruentes. 
 . Todo triângulo equilátero é também triângulo isósceles. 

 
São FALSAS apenas as afirmativas: 

 
 ) I e V. 
 ) II e IV. 
 ) I, II, III e IV. 
 ) I e IV 
 ) II e V 

 
 

18. Num grupo de 60 pessoas, 10 são torcedores do Náutico, 5 são torcedores do Sport e os demais são 
torcedores do Santa Cruz .Escolhido ao acaso uma pessoa do grupo, a probabilidade dessa pessoa 
ser torcedora do Náutico ou do Sport é: 

 
 ) 0,40 
 ) 0,25 
 ) 0,50 
 ) 0,30 
 ) 0,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA 

 

Tipo 1 Agente Municipal de Trânsito 
 

6 

 

19. Na figura abaixo, as áreas dos quadrados A1 e A2 são 256dm2 e 144dm2, respectivamente. 

 
 

A área do quadrado A3, em dm
2, é um número: 

 
A) quadrado perfeito. 
A) ímpar. 
A) múltiplo de 3. 
A) primo. 
B) divisível por 7. 

 

20. Dois ônibus das linhas A e B partem simultaneamente do terminal rodoviário de Timbaúba  com 
destinos diferentes. O  ônibus da linha A retorna ao terminal a cada 60 minutos e o outro da linha B a 
cada 80 minutos. Quantos minutos serão necessários para os ônibus partirem novamente juntos do 
terminal? 

 
A) 140 
A) 160 
A) 200 
A) 240 
A) 280 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, 
administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e 
reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, 
fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Sobre o Sistema 
Nacional de Trânsito analise os itens a seguir: 

 
I. O Sistema Nacional de Trânsito tem como objetivo básico estabelecer diretrizes da Política Nacional 

de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o 
trânsito, e fiscalizar seu cumprimento. 

II. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios fiscalizar o nível de emissão 
de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, além de dar apoio, 
quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais locais. 

III. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União acompanhar e coordenar as atividades de 
administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de 
condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando com os outros órgãos do Sistema 
Nacional de Trânsito. 

IV. A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênios 
com os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, com a interveniência dos Municípios e Estados, 
juridicamente interessados, para o fim específico de facilitar a autuação por descumprimento da 
legislação de trânsito. 

 
Está correto apenas o que se afirma em: 

 
A) I e II 
B) I, II e III 
C) I e IV 
D) II, III e IV 
E) III e IV 

 

22. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, 
exceto:  

 
A) Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e 

operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, sempre gozam de livre 
circulação, estacionamento e parada, especialmente quando em serviço de urgência e devidamente 
identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. 

B) O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, 
bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições 
do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. 

C) Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, 
acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço; 
afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância 
lateral de segurança; e retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, 
acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando 
os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. 

D) Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de 
livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, 
devendo estar identificados na forma estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

E) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se 
adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. 
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23. Com relação às normas gerais de circulação e conduta e às normas de sinalização de trânsito, analise 
as assertivas. 

 
I. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas 

características técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima, nas vias rurais, em rodovias, será de cento e dez quilômetros por hora para 
automóveis e camionetas, noventa quilômetros por hora, para ônibus, microônibus e motocicletas, 
oitenta quilômetros por hora, para os demais veículos. 

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

III. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: as indicações dos sinais sobre as demais normas 
de trânsito; as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais; e as 
indicações do semáforo sobre os demais sinais. 

IV. Não serão aplicadas, em quaisquer hipóteses, sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro por 
inobservância à sinalização, quando esta for insuficiente ou incorreta. 

V. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão 
ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e 
dependerão de autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades 
estaduais a ela filiadas, de caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via, de contrato 
de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros e de prévio recolhimento do valor 
correspondente aos custos operacionais em que incorrerá o órgão ou entidade permissionária. 

 
Está correto apenas o que se afirma em: 

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

 

24. Sobre as normas do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a resposta correta. 
 
A) As placas com as cores verde e amarela da Bandeira Nacional serão usadas somente pelos veículos 

de representação pessoal do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Senadores da 
República e dos Deputados Federais, do Presidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. 

B) Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo – CRV quando for transferida 
a propriedade do veículo, quando o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência, quando 
for alterada qualquer característica do veículo, ou quando houver mudança de categoria do veículo. 

C) O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do 
registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. A 
obrigação de requerer a baixa do registro é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo 
destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário. Será possível a remontagem do 
veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior, desde que haja requerimento 
específico do proprietário ou de seu sucessor. 

D) O condutor de veículo destinado à condução de escolares deverá ter idade superior a dezoito anos, 
ser habilitado na categoria “B”, não ter cometido nenhuma infração gravíssima, ou ser reincidente em 
infrações médias ou graves durante os doze últimos meses, e ser aprovado em curso especializado. 

E) No caso de transferência de propriedade do veículo, o antigo proprietário poderá encaminhar ao 
órgão executivo de trânsito do Estado, independentemente de prazo, cópia do comprovante de 
transferência de propriedade, devidamente assinado e datado. Tal providência afastará possível 
responsabilidade subsidiária pelas penalidades impostas e suas reincidências, até a data da 
comunicação, cometidas pelo novo proprietário. 

 
 
 






CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA 

 

Tipo 1 Agente Municipal de Trânsito 
 

9 

25. A respeito das normas de habilitação de condutores, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, 
marque a alternativa correta. 

 
A) A habilitação de condutores na categoria “B” destina-se à condução de veículo motorizado, que não 

seja de duas rodas, cujo peso bruto total não exceda a cinco mil quilogramas e cuja lotação não 
exceda a oito lugares, incluído o do motorista. 

B) A Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para Dirigir terão validade para a condução de 
veículo quando apresentada em original ou em cópia devidamente autenticada. 

C) Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, deverão ser aplicados por entidades 
privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. A formação 
de condutores poderá incluir o curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio 
ambiente relacionados com o trânsito. 

D) Ao candidato aprovado nos exames de habilitação será conferida Permissão para Dirigir, com 
validade de dois anos. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término da 
validade da Permissão para Dirigir, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de 
natureza gravíssima ou seja reincidente em infração grave. 

E) O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa 
voltar a dirigir, independentemente do reconhecimento da prescrição, em face da pena concretizada 
na sentença. No caso de acidente grave, a autoridade executiva estadual de trânsito poderá 
apreender o documento de habilitação do condutor até a sua aprovação nos exames realizados. 

 

26. Considera-se infração de trânsito a inobservância de qualquer norma do Código de Trânsito Brasileiro, 
da legislação complementar ou das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 
estando o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas, além de outras sanções previstas 
na mesma legislação. 
 
Acerca das infrações de trânsito, das penalidades e medidas administrativas, assinale a alternativa 
correta. 

 
A) É infração grave dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou com a Permissão para Dirigir 

de categoria diferente da classificada para o veículo que esteja conduzindo, tendo por penalidade a 
aplicação de multa e como medida administrativa a apreensão do veículo. 

B) É infração gravíssima dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que 
determine dependência, tendo por penalidade a aplicação de multa, multiplicada por três, e cassação 
do direito de dirigir, bem como aplicação de medida administrativa de apreensão do veículo e de 
recolhimento do documento de habilitação do condutor. 

C) É infração gravíssima deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, tendo por 
penalidade a aplicação de multa e retenção do veículo até a colocação do cinto pelo condutor. 

D) É infração média usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos, 
tendo por penalidade a aplicação de multa, não havendo, porém, previsão de aplicação de medida 
administrativa. 

E) É infração gravíssima disputar corrida por espírito de emulação, tendo por penalidade a aplicação de 
multa, multiplicada por cinco, e cassação do direito de dirigir, bem como aplicação de medida 
administrativa de apreensão do veículo e de recolhimento do documento de habilitação do condutor. 
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27. Com relação às infrações de trânsito, às penalidades e às medidas administrativas, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
A) Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providências para remover o veículo 

do local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito é considerada infração 
grave, tendo por penalidade a aplicação de multa, além da aplicação de medida administrativa de 
remoção do veículo. 

B) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela 
autoridade e seus agentes é classificada como infração grave, tendo por penalidade a aplicação de 
multa, não havendo, porém, previsão de aplicação de medida administrativa. 

C) Estacionar o veículo na contramão de direção é considerado infração média, tendo por penalidade a 
aplicação de multa, não havendo, porém, previsão de aplicação de medida administrativa. 

D) Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima, 
podendo fazê-lo, é classificada como infração gravíssima, tendo por penalidade a aplicação de multa, 
multiplicada por cinco, bem como suspensão do direito de dirigir, além da aplicação de medida 
administrativa de recolhimento do documento de habilitação. 

E) Transitar com o veículo na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para 
determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita, é 
considerada infração leve, tendo por penalidade a aplicação de multa, não havendo, porém, previsão 
de aplicação de medida administrativa. 

 

28. Sobre as normas do Código de Trânsito Brasileiro relativas às infrações de trânsito, às penalidades e 
às medidas administrativas, assinale a alternativa correta. 

 
A) A conduta de conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos 

devidamente autorizados, é considerada infração gravíssima, sujeita à pena de multa, bem como à 
aplicação das medidas administrativas de recolhimento do documento de habilitação e retenção do 
veículo para transbordo. 

B) É classificada como infração gravíssima, sujeita às penas de multa, multiplicada por três, e de 
apreensão do Certificado de Licenciamento Anual, a conduta de o responsável deixar de promover a 
baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. 

C) A conduta de utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização 
do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é considerada infração gravíssima, 
sujeita às penas de multa, multiplicada por três, e de apreensão da mercadoria ou do material. 

D) A conduta de Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a 
utilização dos pedais é considerada infração grave, sujeita à pena de multa e à medida administrativa 
de retenção do veículo até regularização. 

E) É considerada infração gravíssima a conduta de Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com os 
faróis apagados, sujeita às penas de multa e de suspensão do direito de dirigir, além da medida 
administrativa de recolhimento do documento de habilitação. 
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29. Com relação às normas atinentes ao processo administrativo, previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro, assinale a alternativa incorreta. 

 
A) O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, 

estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição 
sobre a via no âmbito de sua competência. 

B) A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro e 
dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade 
cabível. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo 
de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. Tal prazo tem natureza decadencial, 
operando-se, pelo seu transcurso, a extinção do direito de punir do Estado. 

C) Praticada alguma das condutas qualificadas como infração pela legislação de trânsito, será lavrado o 
auto de infração. O auto de infração conterá, obrigatoriamente, dentre outros elementos, a tipificação 
da infração, o prontuário do condutor e a identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou 
agente autuador ou equipamento que comprovar a infração. Sempre que possível, o auto de infração 
ainda conterá o local, a data e a hora do cometimento da infração e a assinatura do infrator, que 
valerá como notificação do cometimento de infração. 

D) Da decisão de imposição de penalidade caberá recurso. O recurso, que não terá efeito suspensivo, 
será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á à Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, que deverá julgá-lo em até trinta dias. A autoridade 
que impôs a penalidade remeterá o recurso ao órgão julgador, dentro dos dez dias úteis 
subseqüentes à sua apresentação, e, se o entender intempestivo, assinalará o fato no despacho de 
encaminhamento. 

E) Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por 
remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da 
penalidade. Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso 
pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da 
penalidade. No caso de penalidade de multa, o término do prazo de apresentação de recurso será a 
data para o recolhimento de seu valor. 

 

30. Com relação às normas atinentes aos crimes de trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, 
analise os itens abaixo. 

 
I. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir 

veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos. A penalidade de suspensão ou de 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia 
enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento 
prisional. 

II. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor 
pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades. 

III. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, será imposta a 
prisão em flagrante. Se o condutor prestar pronto e integral socorro à vítima do acidente de trânsito, 
terá direito de responder o processo em liberdade, mediante pagamento da fiança. 

IV. A conduta de trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, 
hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja 
grande movimentação ou concentração de pessoas, em que gere perigo de dano, é considerada 
crime de trânsito, punível com detenção de seis meses a um ano ou multa. 

 
Com base nos itens acima, assinale: 

 
A) se todos estiverem incorretos. 
B) se apenas o item III estiver incorreto. 
C) se os itens II e IV estiverem incorretos. 
D) se os itens I, II e III estiverem corretos. 
E) se todos estiverem corretos. 
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31. O cidadão é partes integrantes da polis, não há homem livre fora da polis, fora da comunidade, pois o 
todo deve necessariamente ter precedência sobre as partes. A virtude é humana e histórica. A virtude 
pressupõe um ser e um agir como os outros, ou seja, ela pressupõe indivíduos relacionando-se entre 
si, constituindo ao mesmo tempo um fato biológico e cultural. O homem nunca é um ser isolado; a sua 
felicidade só pode ser alcançada na medida em que o homem é um animal político que vive na 
Cidade-Estado, na polis, na comunidade. Portanto, as questões éticas são relativas à estrutura da 
polis, uma vez que a virtude encontra seu lugar não apenas na vida do indivíduo, mas na vida da 
cidade, e ‘o indivíduo é realmente inteligível enquanto zoon politikon’. (ARISTÓTELES). 

 

Sendo o indivíduo vinculado juridicamente ao Estado, para agir com ética deve conhecer e respeitar 
as normas jurídicas que regem as relações com seus pares, além de atender a suas obrigações de 
cidadão, uma vez que ser ético é cumprir com os valores da sociedade em que vive. A ética na 
convivência social, portanto, está diretamente vinculada ao conceito de cidadania. 
 

O cidadão goza da plenitude de seus direitos, quando o Estado consagra, na sua legislação, inclusive 
na Constituição Federal, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. 
 

Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, estabelecidos no art. 5º da Constituição Federal, 
marque a resposta correta. 

 
A) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas, de dados e das 

comunicações telegráficas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a 
lei estabelecer para fins de investigação administrativa, de investigação criminal ou instrução 
processual penal. 

B) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. A criação de 
associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a 
interferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o 
trânsito em julgado. 

C) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo, durante o dia, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, a 
qualquer horário, por determinação judicial. 

D) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros. Não haverá limitação temporal para a transmissão dos direitos autorais 
aos herdeiros. Com relação aos autores de inventos industriais, a lei assegurará privilégio permanente 
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes 
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do país. 

E) Em regra, o civilmente identificado será submetido a identificação criminal. Apenas excepcionalmente 
será dispensada a identificação, nas hipóteses previstas em lei. 

 

32. Quanto aos direitos sociais estabelecidos na Constituição Federal, analise os itens a seguir. 
 

I. A participação nos lucros, ou resultados, vinculada da remuneração, e, excepcionalmente, 
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei complementar, é direito dos 
trabalhadores urbanos e rurais. 

II. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos 
em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. 

III. A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, inclusive quanto ao registro no 
órgão competente. Em regra, são vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na 
organização sindical, salvo hipóteses previstas em lei. 

IV. Os sindicatos têm legitimidade processual apenas para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos 
subjetivos coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) se os itens I e IV estiverem corretos. 
B) se apenas o item III estiver incorreto. 
C) se todos estiverem corretos. 
D) se todos estiverem incorretos. 
E) se apenas o item II estiver correto. 
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33. Com relação aos direitos políticos, previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) São condições de elegibilidade, dentre outros, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento 

eleitoral e o domicílio eleitoral na circunscrição. 
B) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, 

até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou 
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses 
anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 

C) A idade mínima de trinta e cinco anos é condição de elegibilidade para os cargos de Presidente e 
Vice-Presidente da República e Senador da República; e a idade mínima de trinta anos é condição de 
elegibilidade para os cargos de Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal. 

D) Os estrangeiros podem se alistar como eleitores. No entanto, aos conscritos, durante o período do 
serviço militar obrigatório, é vedado o alistamento eleitoral. 

E) A recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, bem como a improbidade 
administrativa, são hipóteses em que a legislação autoriza a suspensão dos direitos políticos. 

 

34. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, previsto na Constituição Federal, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
A) A manifestação do pensamento é livre, sendo facultado o anonimato. Quando, na manifestação do 

pensamento, alguém causar prejuízos a outro, será assegurado o direito de resposta, maior que o do 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 

B) Em regra, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica 
ou política. Quando o indivíduo alegar imperativo de consciência para se eximir de obrigação legal a 
todos imposta, deverá cumprir prestação alternativa fixada em lei. Recusando-se ainda a cumprir a 
prestação alternativa, será ele privado de seus direitos. 

C) Em regra, não haverá pena de morte no Brasil. Excepcionalmente o ordenamento jurídico brasileiro 
admite a pena de morte em caso de guerra declarada. 

D) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais. 

E) A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

 

35. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, aos direitos sociais e aos direitos políticos 
consagrados na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. 

 
A) Conceder-se-á habeas corpus para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 

impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público, bem como para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 
judicial ou administrativo. 

B) Dentre outras, a incapacidade civil absoluta e a condenação criminal, transitada ou não em julgado, 
enquanto durarem seus efeitos, são casos em que fica autorizada a cassação de direitos políticos. 

C) O direito de greve é assegurado, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 
exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. A lei definirá os serviços ou 
atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Os 
abusos cometidos no exercício do direito de greve sujeitam os responsáveis às penas da lei. 

D) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a licença à gestante, sem prejuízo do emprego, mas 
com prejuízo do salário, com a duração de cento e vinte dias, a irredutibilidade do salário, que não 
pode ser reduzido sequer por negociação coletiva, e décimo terceiro salário com base no salário 
básico ou no valor da aposentadoria. 

E) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz 
competente. A família do preso ou a pessoa por ele indicada apenas serão comunicados da prisão 
após a conclusão das investigações. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada apenas a assistência de advogado. Por ser ato sigiloso, 
com finalidade de preservar a autoridade policial e seus agentes, o preso não tem direito de identificar 
os responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. 
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36. As medidas de segurança durante a prestação dos socorros básicos a um acidentado devem seguir a 
seguinte ordem: 

 
E) Primeiro o socorrista, segundo os transeuntes, terceiro a vítima; 
E) Primeiro a vitima, segundo o socorrista e terceiro os transeuntes; 
E) Primeiro o socorrista, segundo a vítima e terceiro os transeuntes; 
E) Primeiro a vitima, segundo os transeuntes e terceiro o socorrista; 
E) Devido à situação de urgência não existe uma ordem de segurança.  

 

37. Os primeiros cuidados com uma vitima que sofreu queimadura de terceiro grau é: 
 
 ) Lavar a área atingida com água em seguida passar uma pomada para aliviar a dor; 
 ) Passar uma pomada para aliviar a dor e encaminhar a vitima para o hospital mais próximo; 
 ) Lavar a área atingida com água, cobri-la com uma bandagem umedecida e encaminhar a vítima para 

o hospital mais próximo; 
 ) Passar gelo para aliviar a dor e encaminhar a vitima para o hospital; 
 ) Lavar a área atingida com água em seguida colocar gelo para passar a dor. 

 

38. Assinale a alternativa FALSA: 
 
 ) O novo protocolo para a Ressuscitação Cardiopulmonar/RCP, versão 2010, preconiza 100 

compressões por minuto; 
 ) A manobras de compressão sub-diafragmática (Manobras de Heimlich) é recomendada para expelir 

corpos estranhos localizados no esôfago; 
 ) Entre os procedimentos usados para estancar hemorragias, o torniquete é o que deve ser evitado; 
 ) Uma vitima com parada cardiorrespiratória está em uma situação de emergência; 
 ) A tala tem por finalidade mobilizar membros com suspeita de fraturas. 

 

39. A queimadura de segundo grau atinge:  
 
 ) Só a epiderme; 
 ) A epiderme e a derme; 
 ) A derme e a hipoderme; 
 ) Só a hipoderme; 
 ) A epiderme, a derme e a hipoderme. 

 

40. Em caso de Parada Cárdio Respiratória a massagem cardíaca deve ser realizada:  
 
 ) Acima do apêndice xifoide; 
 ) No lado direito do apêndice xifoide; 
 ) Abaixo do apêndice xifoide; 
 ) No lado esquerdo do apêndice xifoide; 
 ) Sobre o apêndice xifoide. 

 
 







