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CONCURSO PÚBLICO

RIO LARGO (AL) - MÉDIO MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

AGENTE DE TRÂNSITO

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o
registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal
de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no Cartão de
Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de
uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais
destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada
ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 35
1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é
uma infração média.
II. No Brasil, nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou
acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e
medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
III. 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 é um dos
objetivos do Sistema Nacional de Trânsito.
Marque a alternativa CORRETA:
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4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O termo memória externa designa o único tipo de memória que
pode ser gerenciada pelo sistema operacional.
II. O sistema operacional é o principal software que existe em um
computador.
III. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de
circulação no mesmo sentido, são as da esquerda destinadas
prioritariamente ao deslocamento dos veículos mais lentos e de
maior porte.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho
auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo
impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença
para conduzir é infração média.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os sinais de trânsito classificam-se em: verticais; horizontais;
dispositivos de sinalização auxiliar; luminosos; sonoros; gestos do
agente de trânsito e do condutor.

II. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar
as providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o
trânsito no local, é uma infração média, sujeita às penalidades de
multa e advertência.

II. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do
veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em
velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com
segurança para dar passagem a pedestres e a veículos que tenham
o direito de preferência.

III. A ética do serviço público torna obrigatório ao servidor público
municipal o uso, em benefício próprio, de informações privilegiadas
obtidas no âmbito interno de seu serviço.

III. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação,
no Brasil, terá a circulação feita pelo lado direito da via, admitindose as exceções devidamente sinalizadas.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O conceito de cidadania deve ser compreendido pelos servidores
públicos. Ele se refere ao conjunto de direitos e deveres exercidos
por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu
poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua
posição em poder nele intervir e transformá-lo.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nas vias providas de acostamento, os veículos parados,
estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar
situados no meio da pista de rolamento.
II. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de
passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham
concluído a travessia, exceto quando ocorrer mudança do
semáforo liberando a passagem dos veículos.
III. O Mozilla Firefox é um programa que gera exclusivamente
arquivos com a extensão MP3.

II. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá
restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou
desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou
perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres.
III. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria "C" é
destinada ao condutor de veículo motorizado utilizado em
transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e
quinhentos quilogramas.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. 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.
II. Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação,
Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor é
uma infração média.
III. As teclas de atalho CTRL + X são usadas para inserir uma
quebra de página em um texto do Microsoft Excel.
Marque a alternativa CORRETA:
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11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de preservar
o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia, é
uma infração média, sujeita às penalidades de multa e suspensão
do direito de dirigir.
II. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o
condutor deverá verificar a existência e as boas condições de
funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, evitando
assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar
ao local de destino.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

III. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, será exigido dos veículos
especialmente destinados à condução coletiva de escolares o
equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Roubar e corromper informações são algumas das coisas que os
cibercriminosos tentam impedir na Internet.
II. O embarque e o desembarque de passageiros e do condutor
sempre devem ocorrer do lado da calçada.
III. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância
psicoativa que determine dependência é uma infração gravíssima.
II. No Brasil, o veículo será identificado externamente por meio de
placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura,
obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pela
Anvisa.
III. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua
construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou
de manutenção, enquanto estiver devidamente sinalizada, vertical e
horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de
segurança na circulação.
Marque a alternativa CORRETA:

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, será obrigatória a
expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando
houver mudança de categoria.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

II. No Brasil, é permitido afixar sobre a sinalização de trânsito e
respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de
publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem
com a mensagem da sinalização.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

III. No uso de e-mail, o usuário deve privilegiar o envio de
mensagens subjetivas, ricas em metáforas e pouco claras.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Microsoft Word é um programa especializado na criação de
arquivos de imagens vetorizadas, apenas.
II. Constitui infração administrativa transportar criança ou
adolescente, por qualquer meio, com inobservância do disposto
nos artigos 83, 84 e 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

III. No Microsoft Windows, o comando CTRL + S seleciona todos os
itens de um documento ou janela.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

e) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar
ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, é uma infração
moderada, sujeita às penalidades de multa e advertência.
II. O Google Chrome permite ao usuário apagar os dados de
navegação de um período específico.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

III. No trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, nunca em relação
ao bordo da pista.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, é vedada a expedição de
novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a
propriedade do mesmo.

17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O servidor público municipal deve permitir que perseguições ou
interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público ou
na correta realização das suas atribuições.

II. Os usuários das vias terrestres devem abster-se de obstruir o
trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou
abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando
qualquer outro obstáculo.

II. Nas vias públicas e nos imóveis é permitido colocar luzes,
publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar
confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a
segurança do trânsito.

III. No Brasil, o veículo será identificado obrigatoriamente por
caracteres gravados no chassi ou no monobloco, não podendo ser
reproduzidos em outras partes.

III. No Brasil, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do
território nacional, abertas à circulação, rege-se pelo Código de
Trânsito Brasileiro.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via
poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer
elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a
segurança do trânsito, sem ônus para quem o tenha colocado.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

II. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos
estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do
fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da
calçada (meio-fio), admitidas as exceções devidamente
sinalizadas.

II. No Brasil, os veículos de carga devem estar devidamente
equipados quando transitarem, de modo a evitar o derramamento
da carga sobre a via.

III. A URL é um tipo específico de código malicioso comumente
enviado por e-mail.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

III. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, para poder transitar pelas
vias terrestres, o veículo deve apresentar o peso e as dimensões
em conformidade com os limites estabelecidos pelo CONTRAN.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O respeito à hierarquia não é uma atitude que deve ser cultivada
pelos servidores públicos.

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Introduzir espécime animal no país, sem parecer técnico oficial
favorável e licença expedida por autoridade competente, é crime
com pena de detenção e multa.

II. Nenhuma criança ou adolescente pode ser objeto de qualquer
forma de negligência, discriminação, proteção, violência, crueldade
e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado, por ação ou
omissão, aos seus direitos fundamentais.

II. A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos
ao longo das vias condiciona-se à prévia aprovação do órgão ou
entidade com circunscrição sobre a via.

III. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria "A" é
destinada ao condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas
e peso superior a 3.500 quilos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

AGENTE DE TRÂNSITO - Página 4 de 10

III. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá,
obrigatoriamente, as faixas e passagens de pedestres em boas
condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Considera-se trânsito a utilização das vias públicas por pessoas e
veículos, isolados ou em grupos, conduzidos por motoristas
qualificados, estritamente para fins de circulação e
estacionamento.
II. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, é vedada a expedição de
novo Certificado de Registro de Veículo quando for alterada
qualquer característica do veículo.
III. Considera-se criança, para os efeitos do Estatuto da Criança e
do Adolescente, a pessoa até oito anos de idade incompletos; e
adolescente aquela entre nove e dezoito anos de idade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No trânsito, a ultrapassagem de outro veículo em movimento
deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização
regulamentar e as demais normas estabelecidas no Código de
Trânsito Brasileiro, principalmente quando o veículo a ser
ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda.
II. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, nenhum proprietário ou
responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade
competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo
modificações de suas características de fábrica.
III. Ao enviar e-mails profissionais, deve-se priorizar a utilização do
humor em excesso nas mensagens.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de
transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou
desembarque de passageiros, deverá elevar a velocidade, dirigindo
com atenção reduzida ou parar o veículo com vistas à segurança
dos pedestres.
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23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é
crime com pena de multa, apenas.
II. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, será exigido dos veículos
especialmente destinados à condução coletiva de escolares o
registro como veículo de passageiros.
III. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, é vedado aos veículos
especialmente destinados à condução coletiva de escolares dispor
dos cintos de segurança em número igual à lotação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O conceito de Spam não está relacionado à segurança na Internet
e, portanto, não gera riscos ao usuário.
II. O Windows não permite ao usuário escolher o programa padrão
que deseja utilizar para abrir determinado tipo de arquivo.
III. No Microsoft Excel, um valor constante é um tipo de dado
obtido a partir de cálculos envolvendo outros valores.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. 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 uma infração
gravíssima, sujeita às penalidades de multa e suspensão do direito
de dirigir.
II. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão,
licença ou autorização da autoridade competente, ou em
desacordo com a obtida são ações que constituem crime com
pena de detenção e multa.

II. O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever
dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de
Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas
competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse
direito.

III. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de
passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação.

III. No Microsoft Word, pode-se utilizar uma nota de rodapé para
fornecer mais informações sobre o documento.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
26 • Leia as afirmativas a seguir:
I. São vias terrestres urbanas as ruas e as avenidas, apenas.
II. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via
pública, ou os demais veículos, é uma infração gravíssima, cujas
penalidades incluem a multa e a suspensão do direito de dirigir.
III. Nas vias ou trechos de vias em obras não é permitida a afixação
de sinalização específica e adequada.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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27 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão
para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja
conduzindo é uma infração gravíssima.
II. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria "D" é
destinado ao condutor de veículo motorizado utilizado no
transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares,
excluído o do motorista.
III. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de
informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de
facilitar o processo decisório, é um dos objetivos do Sistema
Nacional de Trânsito.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
28 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Fazer regularmente o backup dos dados não é uma forma de
manter a segurança das informações em um computador.
II. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, os veículos e motores
novos ou usados que sofrerem alterações ou conversões podem
apresentar limites de emissão de poluentes e ruído até 38%
superiores àqueles previstos pelos órgãos ambientais
competentes e pelo CONTRAN.
III. Nas vias de trânsito brasileiras, as ordens do agente de trânsito
não têm prevalência sobre as normas de circulação ou quaisquer
outros sinais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
29 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, os veículos podem transitar pela via mesmo quando
não atendidos os requisitos e condições de segurança
estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro e em normas do
CONTRAN.
II. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança,
conforme previsto no artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro, é
uma infração média.
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30 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria "B" é
destinada ao condutor de veículo motorizado, não abrangido pela
categoria A, cujo peso bruto total não exceda a oito mil e
quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares,
excluído o do motorista.
II. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, aplica-se a medida
administrativa de retenção aos veículos reprovados na inspeção de
segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.
III. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação
permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com
infringência das normas de proteção é crime com pena de multa,
apenas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O comércio eletrônico é uma modalidade de comércio cujo
negócio é realizado utilizando-se a Internet.
II. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter
distância suficiente entre si para permitir que veículos que os
ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança.
III. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares
interditados por órgão competente é crime com pena de detenção
ou multa.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de
critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução
das atividades de trânsito é um dos objetivos do Sistema Nacional
de Trânsito.
II. No Microsoft Excel, a função “ARRUMAR” permite remover os
espaços duplos de uma sequência de caracteres de texto.

III. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, será obrigatória a
expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando o
proprietário mudar o município de domicílio ou residência.

III. Do ponto de vista ético, o servidor deve compreender que a
dignidade e o decoro são alguns dos valores que devem nortear o
seu trabalho, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele.
Assim, os atos do servidor público devem ser direcionados para a
preservação da honra e da tradição positiva dos serviços públicos.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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33 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de
identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à
confecção do boletim de ocorrência é uma infração gravíssima,
sujeita às penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir.
II. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, os veículos especialmente
destinados à condução coletiva de escolares não devem ser
submetidos à inspeção para verificação dos equipamentos
obrigatórios e de segurança.
III. Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos,
água ou detritos, é uma infração leve.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, será exigido dos veículos
especialmente destinados à condução coletiva de escolares a
pintura de faixa horizontal na cor amarela com o dístico ESCOLAR,
em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na
cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas.
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36 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Em uma obra, Ana gastou R$ 21.855,00 com cerâmica; R$
3.819,00 com tinta e serviços de pintura; R$ 8.944,00 com tijolos;
R$ 4.145,00 com as instalações elétricas; R$ 6.441,00 com as
instalações hidráulicas; R$ 12.932,00 com a mão de obra; R$
2.781,00 com argamassa; R$ 3.665,00 com acabamento; e R$
1.830,00 com portas e janelas. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar
que essa obra apresentou um custo superior a R$ 61.300,00 e
inferior a R$ 69.430,00.
b) O resultado da divisão 121 / 11 é menor que 8.
c) Ana deseja adquirir uma casa nova. Após muita pesquisa, ela
comprou um imóvel no valor de R$ 455.900,00. Para efetivar a
aquisição, Ana precisou pagar 20% do valor do imóvel à vista e o
saldo restante foi dividido em 60 parcelas iguais e sem juros.
Assim, considerando apenas as informações apresentadas, é
correto afirmar que cada parcela a ser paga por Ana terá um valor
superior a R$ 6.104,00 e inferior a R$ 6.189,20.
d) O resultado da multiplicação 9 x 9 x 13 é igual a 953.
e) Em uma grande cidade, há 12 conjuntos habitacionais. Em cada
um deles há 13 prédios e, em cada prédio, há 14 apartamentos.
Sabe-se que em cada um desses apartamentos moram 3 pessoas.
Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que mais de 6.731 e menos de
6.840 habitantes dessa cidade residem em um conjunto
habitacional.

II. Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que
possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de
pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades
públicas ou privadas.

37 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da subtração 75 - 7 - 22 é menor que 35.

III. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um
veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser
providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma
estabelecida pelo CONTRAN.

c) O resultado da multiplicação 7 x 7 x 11 é igual a 777.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
35 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de
Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências,
objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de
ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas,
projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito
seguro.
II. As teclas de atalho CTRL + X são usadas para inserir uma
quebra de página em um texto do Microsoft Word.
III. Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação
vencida há mais de trinta dias é infração leve.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Se um trator consome 3L de diesel por hora, então ela
consumirá mais de 168L em 57 horas.
d) O resultado da expressão 1 + 3 + (5 x 7) - (9 : 3) é maior que 41.
e) Se Ana nasceu em 1995, completará 33 anos em 2055.
38 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Ana possuía 135 carros em sua loja. Após realizar a venda de 56
veículos, ela passou a ter 61 carros em sua loja.
b) Ana trabalha em uma repartição pública e recentemente realizou
a compra de novos fardamentos para os servidores. No total,
foram adquiridas 739 novas camisas, a um preço unitário de R$
33,70, cada; e 431 novas calças, a um preço unitário de R$ 41,30,
cada. Assim, é correto afirmar que o custo das camisas
corresponde a mais de 56% e menos de 61% do valor total gasto
com a compra dessas vestimentas.
c) Ana é proprietária de uma quitanda em seu bairro e, após um dia
intenso de trabalho, ela contabilizou uma receita de R$ 712,00 com
a venda de uvas; R$ 324,50 com a venda de maçãs; R$ 455,10 com
a venda de morangos; R$ 231,40 com a venda de limões; R$ 221,40
com a venda de laranjas; R$ 89,30 com a venda de melancias; R$
123,70 com a venda de pinhas; R$ 200,30 com a venda de
mamões; e R$ 92,10 com a venda de melões. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar
que, nesse dia, Ana arrecadou um valor superior a R$ 2.531,15 e
inferior a R$ 2.872,40 com as vendas em sua quitanda.
d) Ana deseja comprar um carro no valor de R$ 89.550,00. Após
pagar 1/5 do valor do veículo à vista, ela optou por pagar o saldo
restante em 24 parcelas iguais e sem juros. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que cada
parcela terá um valor superior a R$ 2.990,00 e inferior a R$
3.010,00.
e) O resultado da multiplicação 11 x 3 x 15 é igual a 594.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50
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39 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da multiplicação 83 x 9 x 6 é maior que 4.687.
b) Em um festival musical foram vendidos 12.560 ingressos para a
arquibancada “A” no valor de R$ 33,00, cada. Também foram
vendidos 4.578 ingressos para a arquibancada “B” no valor de R$
72,00, cada. Sobre a receita total de vendas, é necessário recolher
5% de impostos para o município. Assim, os organizadores desse
evento deverão pagar um valor superior a R$ 36.980,00 e inferior a
R$ 37.315,00 em impostos.
c) Ana acaba de comprar um imóvel no valor de R$ 189.400,00.
Após pagar 3/5 desse valor à vista, ela optou por parcelar o
restante em 12 parcelas iguais e sem juros. Assim, é correto
afirmar que a última parcela a ser paga por Ana deverá ter um valor
inferior a R$ 6.512,40 e superior a 6.489,20.
d) Diariamente, a empresa X precisa reabastecer todos os seus 122
veículos, cada um com 52 litros de combustível. Sabe-se que o
preço do litro de álcool é R$ 4,779 e o preço da gasolina é R$ 5,034
por litro. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o custo total para abastecer
todos os veículos com o combustível mais barato será superior a
R$ 29.784,24 e inferior a R$ 31.412,15.
e) O resultado da subtração 71 - 4 - 23 é menor que 29.
40 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se um bloco de concreto Y pesa 6/22 de X, então o peso de Y
corresponde a mais de 32% de X.
b) Se Ana pagou 7/24 do valor de uma dívida, então 35% dessa
dívida foi paga.
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42 • Leia o texto 'Direito', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto traz informações estatísticas sobre a taxa de
desemprego entre advogados no Brasil.
b) O texto cita exemplos de profissões ligadas ao exercício do
Direito.
c) A carreira de eletricista é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.
d) O texto apresenta uma denúncia contra os altos salários de
magistrados que trabalham na justiça estadual de São Paulo.
e) No texto, o autor apresenta sua opinião sobre a legislação
brasileira de imigração.
43 • Leia o texto 'Direito', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) A carreira de promotor é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.
b) De acordo com o texto, o Governo Federal pretende extinguir a
profissão de juiz no Brasil.
c) O texto apresenta informações estatísticas sobre os altos
impostos pagos por profissionais de direito no Brasil.
d) O tema central do texto é o crescimento econômico da Coréia do
Sul.
e) A carreira de artista é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.

c) Em um supermercado há 47 prateleiras. Em cada prateleira há
125 pacotes de biscoitos, com 9 biscoitos, cada. Sabe-se que 1
biscoito pesa exatamente 55 gramas. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar
que o peso total de todos esses pacotes juntos é superior a
2.890.000 gramas e inferior a 2.945.000 gramas.

44 • Leia o texto 'Direito', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) Realizar a prova da OAB é uma ação necessária para seguir
carreira como advogado, de acordo com o autor.

d) Em uma loja há 89 carros e todos possuem tanque com
capacidade para 45 litros de combustível, cada. Sabe-se que,
atualmente, o preço da gasolina é R$ 4,472 por litro. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que o gasto total para encher com gasolina o
tanque de todos os veículos mencionados será superior a R$
17.934,52 e inferior a R$ 17.981,77.

c) O tema central do texto é o aumento da exportação de carne
bovina em 2018.

e) Em uma fazenda, há 855 pés de laranja, com 127 laranjas, cada.
Sabe-se que cada laranja pesa 120 gramas e que as caixas nas
quais essas laranjas são embaladas comportam precisamente 36
laranjas, cada. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que serão
necessárias mais de 3.034 e menos de 3.052 caixas para embalar
todas as laranjas dessa fazenda.
Direito
O Direito é a ciência que cuida da aplicação e do cumprimento
das normas jurídicas de um país para organizar e manter um
bom relacionamento interpessoal entre os grupos e indivíduos
da sociedade. Para seguir profissões ligadas ao exercício do
Direito, como advogado, promotor e juiz, é obrigatório obter um
diploma de bacharel em Direito em curso reconhecido pelo MEC
e realizar a prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)

41 • Leia o texto 'Direito', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) A carreira de enfermeiro é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.
b) Ter um diploma de bacharel em Direito é um dos requisitos para
seguir a carreira de juiz, de acordo com o autor.
c) Na visão do autor, não deveria haver concurso público para
cargos exclusivos de bacharéis de direito no Brasil.

b) De acordo com o texto, apenas os cargos de policial militar e
promotor de justiça deveriam ser restritos aos profissionais de
direito.

d) Através de metáforas simples, o autor descreve os riscos da
profissão de advogado.
e) No texto, o autor apresenta argumentos favoráveis ao uso do
transporte ferroviário no Brasil.
45 • Leia o texto 'Direito', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O tema central do texto é a mudança climática.
b) Na opinião do autor, o profissional de direito deve ter sua
atuação limitada à esfera pública.
c) O tema central do texto é a gastronomia japonesa.
d) De acordo com o texto, o profissional de Direito trabalhara com
as normas jurídicas de um país.
e) A carreira de médico é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.
Inflação
Inflação refere-se a um aumento contínuo e generalizado dos
preços em uma economia. A inflação pode causar sérios
transtornos à economia de um país, mas não deve ser
confundida com a hiperinflação, que consiste em um aumento
contínuo e generalizado dos preços em uma proporção muito
maior. Muitos economistas consideram que um pouco de
inflação é um sintoma comum de economias saudáveis em
crescimento.
Fonte: pt.wikipedia.org (com adaptações)

d) A carreira de motorista é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.
e) O tema central do texto são os riscos da profissão de juiz no
Brasil.
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46 • Leia o texto 'Inflação', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O autor afirma que a inflação é um fenômeno presente apenas
em países pobres.
b) No texto, o autor procura elencar os principais fatores que
causam a inflação em um país.
c) O tema central do texto é uma análise comparativa entre as
economias do Brasil e do Chile.
d) De acordo com o texto, a inflação é um fenômeno econômico
relacionado ao aumento dos preços.
e) A inflação é um fenômeno relacionado ao aumento dos preços
na temporada de descontos após o Natal, de acordo com o texto.
47 • Leia o texto 'Inflação', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) Na opinião do autor, a inflação é um fenômeno ainda não
compreendido pelos economistas.
b) No texto, o autor afirma que a inflação pode causar sérios
transtornos à economia de um país.
c) A hiperinflação representa a redução nos preços de produtos
agrícolas, de acordo com o texto.
d) No texto, o autor defende que o combate à inflação deve ser a
única prioridade do Governo Federal.
e) A hiperinflação é um fenômeno restrito a economias de
comunidades rurais, de acordo com o texto.
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48 • Leia o texto 'Inflação', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) Muitos economistas consideram que um pouco de inflação é um
sintoma comum de economias saudáveis em crescimento, de
acordo com o autor.
b) O texto apresenta informações históricas sobre o aumento da
inflação no Brasil nos últimos 10 anos.
c) De acordo com o texto, a inflação é um fenômeno que pode
trazer apenas benefícios à economia de um país.
d) Para o autor, a inflação é causada por fenômenos naturais,
como o aquecimento global.
e) No texto, o autor apresenta argumentos contrários ao estudo da
inflação, pois se trata de um fenômeno econômico irrelevante.
49 • Leia o texto 'Inflação', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto é uma crônica, na qual o autor descreve seu desejo por
seguir a carreira de economista.
b) A inflação é um sintoma presente exclusivamente nas
economias em recessão, de acordo com o texto.
c) Na opinião do autor, a inflação é causada por medidas de caráter
populista na economia de um país.
d) No texto, o autor apresenta uma lista de medidas cabíveis para a
redução da inflação no Brasil.
e) De acordo com o autor, a hiperinflação é um fenômeno que
apresenta proporções muito maiores do que a inflação.
50 • Leia o texto 'Inflação', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) No texto, o autor expressa sua opinião sobre os fracassos da
política econômica do seu país.
b) De acordo com o texto, a inflação refere-se a uma redução
generalizada nos preços de uma economia.
c) De acordo com o texto, os conceitos de inflação e hiperinflação
são sinônimos.
d) O texto procura esclarecer ao leitor que os termos "inflação" e
"hiperinflação" apresentam claras diferenças de significado.
e) O autor afirma que a inflação é um fenômeno presente apenas
em economias ricas.
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