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PROVA TIPO 1 
MARQUE O TIPO DE PROVA ACIMA NO SEU CARTÃO RESPOSTA. 

MARCAÇÃO INCORRETA OU NÃO MARCAÇÃO DO TIPO DE PROVA, ASSIM 
COMO A NÃO TRANSCRIÇÃO DA FRASE NO CARTÃO RESPOSTA, SÃO DE 
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO, IMPLICANDO NA SUA 
ELIMINAÇÃO. 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se, além desta PROVA, você recebeu o seu CARTÃO RESPOSTA, destinado à 
marcação das respostas das questões. 

2. Confira se o seu número de inscrição, nome e data de nascimento constam no seu CARTÃO 
RESPOSTA. Em caso de erros comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que este 
proceda o registro na Ata de Sala, que deverá ser assinada por você, ao lado da modificação. 

3. Somente em caso de urgência peça ao fiscal para ir ao banheiro, sempre acompanhado do 
fiscal itinerante, devendo, no percurso, permanecer absolutamente calado, podendo, nesse 
momento, sofrer revista com detectores de metais. Ao término da sua prova, você não poderá 
mais utilizar o banheiro. 

4. É obrigatório que você preencha e assine o cabeçalho desta prova, assine a LISTA DE 
PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA, do mesmo modo como está assinado no seu documento 
de identificação. 

5. Você deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da sua prova, por, no 
mínimo, 01 (uma) hora após o seu início, e somente poderá retirar-se levando sua prova, nos 
últimos 60 (sessenta) minutos do horário determinado para o término da prova.  

6. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA encontra-se como 
exemplo no próprio cartão, e deverá ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul. 

7. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A 

substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão. 

8.Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala aguardando até que todos 

concluam a prova para assinarem a ata de sala e saírem conjuntamente. 

9. O saco plástico recebido para guarda do material deverá, obrigatoriamente, ser colocado 
embaixo de sua carteira. O descumprimento dessa medida, assim como de outras constantes 
no Edital do concurso e nesta capa de prova, implicará na sua eliminação, constituindo tentativa 
de fraude.          

Boa Prova!  

 

Nome do(a) Candidato(a): ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: __________ 
________________________________ 

                     Assinatura 
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PORTUGUÊS 
 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 01 a 10. 
 

Dia do professor: educadora de escola em Bujaru, no PA,  
é premiada por criar projeto de valorização de educação antirracista 

 

A professora Rosiete Lessa será premiada nacionalmente por garantir metodologias antirracistas e de equidade de 
gênero na escola Municipal de Ensino Fundamental São Judas Tadeu. 

 

01       No  dia  19  de  outubro,   mês em que se comemora o Dia do Professor,  a  paraense  
02 Rosiete Lessa será uma das educadoras premiadas da 8ª edição do Prêmio Educar,  que  
03 neste  ano  busca  valorizar  a  educação  antirracista.   Rosiete  é  professora  da  escola  
04 Municipal de Ensino Fundamental São Judas Tadeu, em Bujaru, no nordeste do Pará. 
05        A  professora  coordena  no  município  um  projeto  chamado  ‘Afrobetizando alunos  
06 para a construção de sua Cultura e Identidade’.  Da Região Norte do país,  ela foi a única  
07 pessoa selecionada. 
08         O  projeto  visa  possibilitar    o  reconhecimento  de  pessoas  negras  na  cultura brasileira,  a  
09 partir de sua vivência, reconhecendo seus valores quanto à pluralidade racial, tornando-os capazes  
10 de interagir e garantir seus direitos e deveres como cidadão na sociedade. 
11        Rosiete  Lessa  diz  que  percebeu  que  a  cultura  e os valores dos estudantes estão  
12 se perdendo. Segundo ela, os alunos não se autoidentificam e não se autoreconhecem. 
13        “Eu  tive  uma  experiência  durante  um  concurso voltado para jovens e quilombolas. 
14 Eram 25 alunos, na faixa de idade de 12 a 16 anos. Eles não conheciam a própria história  
15 e cultura.    Então,  se  a gente  começar a falar disso  desde  a educação infantil já facilita. 
16 Eles precisam se apropriar disso para lutar pelos seus direitos”, afirma. 
17            Neste ano,   o  tema  do  evento  é ‘ Prêmio  Educar  com   Equidade  Racial  e  de  Gênero:  
18 experiências de gestão  e  práticas pedagógicas antirracistas em  ambiente escolar’.    Ao todo, 16  
19 iniciativas,    que  se  destacaram  dentre  as  700  inscrições   das  cinco  regiões do Brasil,   serão  
20 premiadas. 
21           Os   premiados   receberão   aporte  financeiro,  materiais  didáticos,  formação  aos  
22 professores  e  equipamentos  para  a  escola.    As práticas finalistas e  premiadas  serão  
23 organizadas em uma publicação de referência em educação antirracista. 
24           A premiação  correrá  nas  comemorações  dos  20  anos  da iniciativa pioneira que  
25 tem como finalidade  identificar,   apoiar  e disseminar  boas  práticas  pedagógicas  e  de  
26 gestão escolar antirracistas em todo o Brasil. 
27          A professora Rosiete Lessa  diz  estar  com  o  coração  a  mil  e  que  na  hora  que  
28 recebeu a notícia da premiação, não acreditou. 
29          “Para mim é uma honra.   É  uma  sensação  de realização.  É  um  reconhecimento  
30 incrível e uma força para que eu possa ir mais além.   O que me importa é ver as pessoas  
31 de lá da minha comunidade irem mais além,   conseguir  estudar  e  mostrar os valores da  
32 sua cultura”, enfatiza. 
33           A   homenagem  aos  educadores  integra  a  programação  do  encontro   ‘Diálogos  
34 para uma Educação Antirracista’, que acontece nos dias 19 e 20 de outubro,  no Sesc Vila  
35 Mariana, em São Paulo. 
36          Além  da  premiação,   o  evento  terá  em  sua programação oficinas de intercâmbio  
37 entre  educadores,   pesquisadores,   organizações  parceiras e lideranças  negras,   para  
38 debater os estudos e práticas antirracistas e de equidade de gênero na educação básica. 
39           O  encontro  proporciona  a  troca  de  experiências  por  meio da  socialização e debates de  
40 resultados  de  pesquisas  e  de  projetos  exitosos  de  ação  pedagógica  antirracista  intercultural  
41 impulsionados  pelo  Centro de Estudos das Relações de  Trabalho  e  Desigualdades (CEERT) e  
42 aplicados nas escolas das redes públicas de ensino. 

Disponível em https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2022/10/15/dia-do-professor-educadora-de-escola-em-bujaru-no-pa-e-premiada-por-criar-
projeto-de-valorizacao-de-educacao-antirracista.ghtml Acessado em 15/10/2022. 

  

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2022/10/15/dia-do-professor-educadora-de-escola-em-bujaru-no-pa-e-premiada-por-criar-projeto-de-valorizacao-de-educacao-antirracista.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2022/10/15/dia-do-professor-educadora-de-escola-em-bujaru-no-pa-e-premiada-por-criar-projeto-de-valorizacao-de-educacao-antirracista.ghtml
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01 O prêmio de que trata o texto, a ser recebido pela professora paraense, é de âmbito  
(A) internacional. 
(B) nacional. 
(C) estadual. 
(D) municipal. 
 
02 O projeto da professora Rosiete parte do princípio de que a inclusão social da pessoa negra 
está relacionada  
(A) ao processo de alfabetização. 
(B) a sua capacidade de interagir. 
(C) ao resgate de sua autoestima. 
(D) à valorização de sua cultura. 
 
03 A professora Rosiete Lessa foi a única paraense 
(A) inscrita. 
(B) convidada. 
(C) homenageada. 
(D) premiada. 
 
04 De acordo com o texto, sobre o Prêmio Educar é correto afirmar que 
(A) busca a pluralidade racial. 
(B) é uma iniciativa antirracista. 
(C) é concedido há oito anos. 
(D) promove a inclusão social. 
 
05 Em No dia 19 de outubro, mês em que se comemora o Dia do Professor, a paraense Rosiete 
Lessa será uma das educadoras premiadas da 8ª edição do Prêmio Educar, que neste ano busca 
valorizar a educação antirracista (linhas 1 a 3), o trecho grifado é 
(A) aposto. 
(B) vocativo. 
(C) adjunto adverbial. 
(D) locução conjuntiva. 
 
06 Uma regra de regência foi desobedecida em 
(A) A professora coordena no município um projeto chamado ‘Afrobetizando alunos para a 
construção de sua Cultura e Identidade’ (linhas 5 e 6). 
(B) O projeto visa possibilitar o reconhecimento de pessoas negras na cultura brasileira, a partir de sua 
vivência, reconhecendo seus valores quanto à pluralidade racial, tornando-os capazes de interagir e 
garantir seus direitos e deveres como cidadão na sociedade (linhas 8 a 10). 
(C) Ao todo, 16 iniciativas, que se destacaram dentre as 700 inscrições das cinco regiões do Brasil, serão 
premiadas (linhas 18 a 20). 
(D) Além da premiação, o evento terá em sua programação oficinas de intercâmbio entre 
educadores, pesquisadores, organizações parceiras e lideranças negras, para debater os estudos 
e práticas antirracistas e de equidade de gênero na educação básica (linhas 36 a 38). 
 
07 A palavra grifada é conjunção em 
(A) No dia 19 de outubro, mês em que se comemora o Dia do Professor, a paraense Rosiete Lessa 
será uma das educadoras premiadas da 8ª edição do Prêmio Educar, que neste ano busca 
valorizar a educação antirracista (linhas 1 a 3). 
(B) Então, se a gente começar a falar disso desde a educação infantil já facilita (linha 15). 
(C) Eles precisam se apropriar disso para lutar pelos seus direitos”, afirma (linha 16). 
(D) Ao todo, 16 iniciativas, que se destacaram dentre as 700 inscrições das cinco regiões do Brasil, serão 
premiadas (linhas 18 a 20). 
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08 Do enunciado As práticas finalistas e premiadas serão organizadas em uma publicação de 
referência em educação antirracista (linhas 22 e 23) é correto compreender que 
(A) os projetos dos finalistas passarão por revisão editorial. 
(B) a educação é o único tema da publicação premiada.   
(C) a publicação se destaca na área da educação antirracista. 
(D) serão publicados apenas os projetos aplicados em escolas. 
 
09 De acordo com as atuais regras ortográficas, a grafia correta de autoreconhecem (linha 12) é 
(A) autorreconhecem. 
(B) auto-reconhecem. 
(C) auto reconhecem. 
(D) altoreconhecem. 
 
10 É narrativo o trecho 
(A) O projeto visa possibilitar o reconhecimento de pessoas negras na cultura brasileira, a partir de sua 
vivência, reconhecendo seus valores quanto à pluralidade racial, tornando-os capazes de interagir e 
garantir seus direitos e deveres como cidadão na sociedade (linhas 8 a 10). 
(B) Eu tive uma experiência durante um concurso voltado para jovens e quilombolas. Eram 25 
alunos, na faixa de idade de 12 a 16 anos. Eles não conheciam a própria história e cultura (linhas 
13 a 15). 
(C) Para mim é uma honra. É uma sensação de realização. É um reconhecimento incrível e uma 
força para que eu possa ir mais além (linhas 29 e 30). 
(D) O encontro proporciona a troca de experiências por meio da socialização e debates de resultados de 
pesquisas e de projetos exitosos de ação pedagógica antirracista intercultural impulsionados pelo Centro 
de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT) e aplicados nas escolas das redes 
públicas de ensino (linhas 39 a 42). 
 

MATEMÁTICA E RECIOCÍNIO LÓGICO 
 

11 A expressão inglesa "shrinkflation", traduzida no Brasil como "reduflação", caracteriza uma 

estratégia comercial que consiste em diminuir a quantidade do produto por embalagem para não 

aumentar o preço de venda. Uma empresa que usou essa estratégia, reduzindo a quantidade por 

embalagem de um produto de 1.000 gramas para 800 gramas, mantendo o preço, a rigor 

promoveu um aumento do grama em 
(A) 25%. 
(B) 20%. 
(C) 15%. 
(D) 10%. 
 
12 A taxa mensal de juros simples capaz de quadruplicar um capital em 5 anos é igual a 
(A) 6%. 
(B) 5%. 
(C) 4%. 
(D) 3%. 
 
13 Com certa velocidade média um veículo fez uma viagem em 6 horas. Se a velocidade média 
fosse 25% maior, essa viagem teria demorado           Dado: 1 hora = 60 minutos. 
(A) 5h e 36 minutos. 
(B) 5h e 48 minutos. 
(C) 4h e 36 minutos. 
(D) 4h e 48 minutos. 
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14 A análise correta dos dados apresentados abaixo nos permite dizer que, no período 
considerado, é correto afirmar que Parauapebas teve comportamento 

 
(A) divergente do Pará e do Brasil. 
(B) similar ao do Pará e do Brasil. 
(C) similar ao do Pará, mas divergente ao do Brasil. 
(D) similar ao do Brasil, mas divergente ao do Pará. 
 
15 De segunda a sábado, no período da manhã, um grupo de servidores municipais se revezou 
em plantões de duplas para atender ao público, sendo que as duplas nunca se repetiram e cada 
servidor participou de exatamente três plantões. Pode-se afirmar que o grupo possuía 
(A) 6 servidores. 
(B) 5 servidores. 
(C) 4 servidores. 
(D) 3 servidores. 
 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 
16 De acordo com o Estatuto dos Servidores do Município de Parauapebas, em seu artigo 4º, os 
cargos de provimento efetivo da Administração direta, das autarquias e das fundações públicas 
serão organizados, preferencialmente, em 
(A) níveis. 
(B) carreiras. 
(C) categorias. 
(D) classes. 
 
17 O artigo 20 da Lei Municipal nº 4.231, de 26 de abril de 2002, estabelece que os cargos em 
comissão, destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, serão providos 
mediante 
(A) livre escolha da autoridade competente de cada poder. 
(B) indicação direta e expressa do Poder Legislativo. 
(C) processo seletivo abreviado sobre competências e habilidades. 
(D) prova simplificada acerca das atividades inerentes ao cargo. 
 
 
 

RASCUNHO 
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18 O parágrafo 4º do artigo 21 da Lei Municipal nº 4.231, de 26 de abril de 2002, determina que, 
no ato da posse, o servidor deve apresentar, obrigatoriamente, entre outros comprovantes,  
(A) declaração dos bens de familiares em primeiro e segundo graus. 
(B) dados relativos à relação de parentesco com membros da administração direta e indireta. 
(C) documentação comprobatória de patrimônio de genitores, cônjuge e descendentes. 
(D) declaração de exercício de outro cargo, emprego ou função pública, se for o caso. 
 
19 O artigo 208 da Lei Municipal nº 4.231, de 26 de abril de 2002, obriga a autoridade que tiver 
ciência de irregularidade no serviço público a promover a sua apuração imediata mediante 
(A) sindicância ou processo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. 
(B) julgamento privado acerca dos fatos, ouvidos todos os envolvidos. 
(C) audiência pública para escuta das partes e posterior deliberação e sentença. 
(D) sessão reservada e sumária de acareação e esclarecimentos sobre o ocorrido. 
 
20 O Estatuto dos Servidores do Município de Parauapebas, no artigo 251, estipula que os 
vencimentos dos cargos do Poder Legislativo 
(A) serão equivalentes a 90% (noventa por cento) daqueles pagos ao Poder Executivo. 
(B) precisam estar acima da inflação no período de sua recomposição. 
(C) não poderão ser superiores aos valores pagos pelo Poder Executivo. 
(D) devem ser proporcionais aos valores pagos ao Poder Legislativo no Estado. 
 
21 A Lei Orgânica do Município de Parauapebas, em seu artigo 15, estabelece que os vereadores 
gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato 
(A) em qualquer lugar do estado. 
(B) apenas no plenário da Câmara Municipal. 
(C) somente durante as sessões ordinárias. 
(D) na circunscrição do Município. 
 
22 Segundo o artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Parauapebas, o Código de Ética dos 
Vereadores é instituído pelo(a) 
(A) Poder Executivo. 
(B) Titular do Poder Judiciário. 
(C) Câmara Municipal. 
(D) Assembleia Legislativa. 
 
23 Para a Lei Orgânica do Município de Parauapebas, no artigo 31, havendo urgência ou interesse 
público relevante, a Câmara municipal será convocada extraordinariamente por 
(A) 3/4 (três quartos) do total de seus membros ou pelo prefeito. 
(B) seu presidente, pela maioria dos seus membros ou pelo prefeito durante o recesso 
parlamentar. 
(C) 2/3 (dois terços) do total de seus membros ou pelo presidente da sessão. 
(D) seu presidente, pelo seu primeiro secretário ou por maioria simples. 
 
24 De acordo com o artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Parauapebas, salvo disposição 
regimental, as sessões da Câmara Municipal 
(A) são públicas e o voto é aberto. 
(B) serão parcialmente vedadas ao público, mas o voto é aberto. 
(C) são públicas e o voto é fechado. 
(D) são abertas e públicas, sendo o voto fechado. 
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25 No artigo 122 da Lei Orgânica do Município de Parauapebas, o conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 
saúde, à previdência e à assistência social, define-se como 
(A) desenvolvimento comunitário. 
(B) cuidado às pessoas. 
(C) defesa da dignidade humana. 
(D) seguridade social. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

26 Sobre conceitos relacionados a backup de dados, considere verdadeira (V) ou falsa (F) cada 
uma das afirmativas a seguir. 

I. O backup completo copia todos os dados, não importando o conteúdo do último backup. 
II. O backup incremental copia os arquivos que foram alterados desde o último backup. 
Para restaurar os dados a partir desse tipo de backup, deve-se ter em mãos o último backup 
completo e todos os backups incrementais desde então. 
III. O backup diferencial copia os arquivos que foram alterados desde o último backup 
completo. Nessa estratégia de backup, é necessário usar o último backup completo e o 
último backup diferencial para recuperar os dados. 

A sequência correta é 
(A) I – F, II – V, III – F. 
(B) I – V, II – F, III – F. 
(C) I – F, II – F, III – V. 
(D) I – V, II – V, III – V. 
 

27 Um software é considerado livre quando pode ser executado, copiado, distribuído, estudado, 
modificado e aperfeiçoado de acordo com as necessidades de cada usuário. São exemplos de 
software livre 
(A) LibreOffice e Mozilla Thunderbird. 
(B) Navegador Opera e Microsoft Word. 
(C) Mozilla Firefox e Microsoft Outlook.  
(D) Apache OpenOffice e Microsoft Edge. 
 

28 Sobre o Microsoft Excel 365, versão desktop em Português (Brasil) para Windows, o resultado 
de se aplicar a fórmula =TEXTO(DATAM(A1;1);"DD/MM/AAAA") na célula B1, considerando-se 
que na célula A1 esteja a fórmula =DATA(2008;5;23), é 
(A) 23/05/2009 
(B) 23/06/2008 

(C) 24/05/2008 
(D) 24/06/2009 
 
29 Para pesquisar o conteúdo sobre o tema concurso, especificamente dentro do sítio 
portalfadesp.org.br, deve-se digitar no sítio de busca Google 
(A) “concurso” site:portalfadesp.org.br 
(B) “concurso” pagetype:portalfadesp.org.br 
(C) “portalfadesp.org.br” filetype:concurso 
(D) “portalfadesp.org.br” wordtype:concurso 
 
30 No sistema operacional Windows 10, o recurso que permite a autenticação por PIN (número 
de identificação pessoal), reconhecimento facial, ou impressão digital é chamado de  
(A) Firewall.  
(B) BitLocker. 
(C) Windows Hello. 
(D) Microsoft Defender. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AG DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 
31 Sobre a Lei Municipal no. 4.551/2013, julgue as afirmativas a seguir.  

I.O ponto misto possui um número restrito de vagas as quais podem ser operadas por 
qualquer permissionário e implantadas em qualquer local da área central do município. 
II. O cobrador da modalidade transporte coletivo deve comprovar aprovação em curso de 
atendimento ao público, higiene e noções de primeiros socorros, oferecido pelo DMTT ou 
empresa credenciada. 
III. O condutor autorizatário do transporte coletivo pode recusar o passageiro que estiver 
apresentando sintomas de embriaguez e/ou sob efeitos de substâncias entorpecentes ou 
alucinógenas. 
IV. Verificada a incapacidade administrativa, econômico-financeira ou técnico operacional da 
pessoa jurídica concessionária, permissionária ou autorizatária, poderão ser concedidos 60 
(sessenta) dias para que esta possa suprir as deficiências apontadas. 

Estão corretas as afirmativas 
(A) II e III, apenas. 
(B) III e IV, apenas. 
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 
 
32 De acordo com a Lei no. 12.587/2012, o serviço remunerado de transporte de passageiros, não 
aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas 
exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de 
comunicação em rede é denominado 
(A) transporte remunerado privado individual de passageiros. 
(B) transporte remunerado público individual de passageiros. 
(C) transporte por aplicativo. 
(D) transporte público coletivo. 
 
33 De acordo com a Lei no 12.587/12, quanto à característica do serviço e à natureza do serviço, 
respectivamente, o sistema de transporte público coletivo do município de Parauapebas é 
considerado 
(A) coletivo e público. 
(B) público e coletivo. 
(C) de passageiros e público. 
(D) de passageiros e motorizado. 
 
34. Para a modalidade transporte coletivo, operar em linha ou itinerário não autorizado na ordem 
de serviços e abastecer o veículo quando estiver transportando passageiros são infrações 
previstas na regulamentação do sistema de transporte urbano do município de Parauapebas de 
natureza 
(A) gravíssima. 
(B) gravíssima e grave, respectivamente. 
(C) grave. 
(D) gravíssima e média, respectivamente. 
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35 Sobre a Lei Municipal no 4.551/2013, que regulamenta o sistema de transporte urbano do 
município de Parauapebas, é correto afirmar que 
(A) compete ao chefe do poder executivo municipal a revogação do credenciamento do 
concessionário, permissionário ou autorizatário. 
(B) ocorrerá a retenção do veículo, para a modalidade transporte coletivo, caso seja dificultada a 
ação dos agentes de trânsito e transporte do DMTT. 
(C) o veículo destinado ao transporte escolar poderá, eventualmente, ser utilizado para 
fretamento. 
(D) é uma infração grave, para a modalidade moto-frete, deixar de usar o uniforme conforme 
determina o regulamento. 
 
36 De acordo com o CTB, a velocidade máxima permitida onde não houver sinalização 
regulamentadora é 
(A) 110km/h para automóveis nas rodovias de pista simples. 
(B) 90km/h para motocicletas nas rodovias de pistas simples. 
(C) 60 km/h nas vias urbanas arteriais.  
(D) 50 km/h nas vias urbanas coletoras. 
 
37 Normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de 
Habilitação, estabelecendo conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, 
execução e fiscalização, e estabelecendo as diretrizes do regimento das JARI, são competências 
do  
(A) DETRAN e CONTRAN, respectivamente. 
(B) CONTRAN. 
(C) DETRAN e CETRAN, respectivamente.  
(D) CETRAN e DETRAN, respectivamente.  
 
38 Durante uma abordagem por agentes de trânsito, foi identificada a suspensão do direito de 
dirigir do condutor do veículo. A natureza da infração e a medida administrativa a ser adotada são 
(A) gravíssima, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a 
apresentação de condutor habilitado. 
(B) grave, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de 
condutor habilitado. 
(C) gravíssima e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 
(D) gravíssima, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. 
 
39 São princípios da sinalização de trânsito 
(A) padronização, clareza, competência e visibilidade. 
(B) precisão, confiabilidade, advertência e clareza. 
(C) manutenção, legalidade, precisão e regulamentação. 
(D) suficiência, legalidade, visibilidade e legibilidade.  
 
40 No que se refere à sinalização horizontal, julgue as afirmativas a seguir. 

I. A cor amarela é utilizada para separar movimentos veiculares de fluxos opostos. 
II. Para demarcar ciclovias e ciclofaixas é utilizada a cor vermelha. 
III. As marcas transversais separam e ordenam as correntes de tráfego. 
IV. A linha de retenção deve ser utilizada em cruzamentos rodocicloviário e rodoferroviário.  

Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e IV, apenas. 
(C) I, II e IV. 
(D) II, III e IV. 
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41 É correto afirmar que 
(A) a Lei no. 12.587/12 contribuiu para o aumento do uso da motocicleta nas cidades brasileiras, 
porque prioriza e incentiva o uso do modo de transporte urbano individual e motorizado. 
(B) mobilidade urbana é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas 
no espaço urbano. 
(C) o material particulado (MP), monóxido de carbono (CO2) e amônia (NH2) são os maiores 
poluentes atmosféricos gerados a partir do processo de combustão dos motores de veículos. 
(D) a condição da via, ou seja, irregularidades, buracos e sinalização ausente ou deficiente é a 
principal causa dos acidentes de trânsito no Brasil. 
 
42 Sobre as Resoluções nos. 432/2013 e 886/2021, julgue as afirmativas a seguir. 

I. As imagens coletadas para utilização na CNH, em sua versão digital e/ou física, compõem 
o banco de imagens do RENAVAM. 
II. O QR Code da CNH armazena todas as informações contidas nos dados variáveis do 
respectivo documento, inclusive a fotografia, com exceção da assinatura do condutor. 
III. A Permissão Para Dirigir (PPD) e a Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC) terão 
o mesmo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 
IV. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados apenas por 
exame clínico com laudo conclusivo.  

Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 
 
43 De acordo com o CTB, são consideradas medidas administrativas  
(A) transbordo do excesso de carga e realização de teste de dosagem de alcoolemia. 
(B) retenção do veículo e advertência por escrito. 
(C) remoção do veículo e cassação da permissão para dirigir. 
(D) recolhimento da permissão para dirigir e cassação da permissão para dirigir. 
 
44 Com relação ao transporte cicloviário, é correto afirmar que 
(A) o CTB, quanto à tração, classifica a bicicleta como um veículo de passageiros. 
(B) a pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum, é 
denominada de ciclofaixa. 
(C) deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao 
ultrapassar ciclista é uma infração de natureza grave. 
(D) campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor 
do lado esquerdo são equipamentos obrigatórios para a bicicleta. 
 
45 O candidato a ser condutor de ônibus urbano precisa 
(A) estar habilitado no mínimo há dois anos na categoria C. 
(B) estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B. 
(C) não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos doze meses.  
(D) ser maior de 20 anos. 
 
46 É correto afirmar que 
(A) os sinais de trânsito estão classificados em quatro categorias. 
(B) as indicações dos sinais têm prevalência sobre as demais normas de trânsito. 
(C) uma via pode ser aberta ao tráfego após o término de sua pavimentação, desde que o órgão 
ou entidade de trânsito conclua a sinalização no prazo de 30 dias. 
(D) todos os sinais de regulamentação têm a forma circular. 
  



11 

47 O condutor de um veículo foi autuado por executar uma operação de retorno em local proibido 
pela sinalização. Se no período de doze meses seguintes ele cometer outras infrações, o condutor 
terá a suspensão do direito de dirigir ao atingir  
(A) vinte pontos, caso conste outra infração gravíssima na pontuação. 
(B) quarenta pontos, se as outras infrações não forem de natureza gravíssima.  
(C) trinta pontos, podendo cometer duas infrações de natureza gravíssima na pontuação. 
(D) trinta pontos, caso conste nas outras infrações uma infração gravíssima na pontuação.  
 
48 O CTB aborda o tema educação como fundamental para melhorar as condições do trânsito, 
sendo tratado sob vários aspectos. É correto afirmar que o CTB 
(A) sugere a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do 
Sistema Nacional de Trânsito. 
(B) estabelece que os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito devem promover 
campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais. 
(C) define que a veiculação de publicidade feita em desacordo com as condições fixadas tem 
como sanção a suspensão da atividade publicitária, nos veículos de divulgação da publicidade, 
pelo prazo de seis meses.  
(D) estabelece que chefe do poder executivo estadual é responsável por definir, anualmente, o 
tema da Semana Nacional de Trânsito. 
 
49 O CTB prevê penas administrativas e penas pecuniárias para as infrações, assim como define 
alguns crimes de trânsito com maiores punições. É correto afirmar que o CTB 
(A) define que as infrações punidas com multa são classificadas, de acordo com sua gravidade, 
em cinco categorias. 
(B) determina que o transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração 
relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos.  
(C) estabelece que ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos 
praticados na direção do veículo. 
(D) determina que a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor não pode ser imposta cumulativamente com outras penalidades. 
 
50 O custo do transporte motorizado é classificado em custos fixos e custos variáveis. São 
considerados custos variáveis 
(A) imposto sobre o veículo (IPVA) e lubrificante. 
(B) salários dos motoristas e combustível. 
(C) depreciação dos veículos e tributos. 
(D) combustível e lubrificantes.  
 
 
 

RASCUNHO 
 


