PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS
CONCURSO PÚBLICO
CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ESPECÍFICO
1. Se, na inspeção do veículo, a
autoridade de trânsito comprova a
falta do cinto de segurança, a medida administrativa a ser adotada é:
a) Retenção do veículo.
b) Remoção do veículo.
c) Apreensão do veículo.
d) Recolhimento do certificado de
registro do veículo.
2. Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas:
a) Detenção de seis meses e multa.
b) Multas em dobro para cada infração.
c) Multas e suspensão do direito de
dirigir.
d) Cumulativamente, as respectivas
penalidades.
3. Um veiculo, que estava estacionado, dá partida e ameaça entrar na
sua frente. Nessa situação você:
a) Continua em frente, com o olhar
fixo no semáforo.
b) Muda de faixa, imediatamente.
c) Dá uma rápida freada.
d) Olha pelo retrovisor, para e dá
passagem ao veiculo.
4. De acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro é correto afirmar que os sinais de trânsito classificam-se em:
a) Verticais; Horizontais; Dispositivos de Sinalização Auxiliar; Luminosos; Sonoros; Gestos do Agente
de Trânsito e do Condutor.
b) Verticais; Horizontais; Transversais; Suspensos; Táteis; Obstáculos; Gestos dos Pedestres.

c) Luminosos; Sonoros; Táteis;
Transversais; Gestos do Agente
de Trânsito e do Condutor.
d) Verde; Amarelo; Vermelho; Em
Braile; Sonoros; Gestos do Agente
de Trânsito e do Condutor.
5. Em relação à Engenharia de
Trafego, da Operação, da Fiscalização e do Policiamento Ostensivo de Trânsito, marque a opção
correta.
a) Todo projeto de edificação que
possa transformar-se em pólo atrativo de trânsito deverá ser aprovado sem precisar de autorização
do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.
b) Não há necessidade de que no
projeto conste área para estacionamento e indicação das vias de
acesso adequadas.
c) Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e
pedestres, tanto na via quanto na
calçada, não pode ser retirado.
d) É proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em casos especiais
definidos pelo órgão ou entidade
competente, nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN.
6. Sobre obras ou eventos que possam perturbar ou interromper a livre
circulação de veículos e pedestres é
correto afirmar:
a) A obrigação de sinalizar é de
responsabilidade do órgão de
trânsito.
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b) A autoridade de trânsito com
circunscrição sobre a via avisará a
comunidade, por intermédio dos
meios de comunicação social, com
quarenta e oito horas de antecedência, de qualquer interdição da
via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados.
c) Não há previsão de multas para
o descumprimento da falta de utilização de sinalizações.
d) A autoridade de trânsito não
tem autonomia para avisar a comunidade sobre interdição na via
ou caminhos alternativos, isso cabe ao órgão de educação do município.
7. Os veículos se classificam
quanto à tração, à espécie e à categoria. Marque a opção que só
tem veículos classificados quanto
à tração:
a) Automóvel; microônibus; ônibus; bonde; reboque ou semireboque; charrete;
b) Automotor; elétrico; propulsão
humana; de tração animal; reboque ou semi-reboque.
c) Bicicleta; ciclomotor; motoneta;
motocicleta; triciclo; quadriciclo.
d) Oficial; de representação diplomática; particular; de aluguel; de
aprendizagem
8. O condutor de veículo destinado
à condução de escolares deve satisfazer a alguns requisitos. Marque a opção que se refere a um
desses requisitos citados no CTB:
a) ter idade superior a dezoito anos;
b) ser habilitado na categoria B;
c) não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser
reincidente em infrações médias
durante os cinco últimos anos;
d) ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN

9. Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja
conduzindo, constitui uma infração:
a) Gravíssima
b) Grave
c) Média
d) Leve
10.
O infrator será submetido a
curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN, exceto
quando:
a) Se envolver em acidente grave,
para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial;
b) A qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do
trânsito;
c) Sendo contumaz, for necessário
à sua reeducação;
d) Envolver-se em qualquer acidente, grave ou não, mesmo que,
comprovadamente, não tenha contribuído;
11. Quanto aos órgãos e entidades componentes do SNT, julgue:
I. Os municípios integram, automaticamente, o Sistema Nacional de Trânsito – SNT, conforme dispõe o Código de Trânsito
Brasileiro – CTB.
II. O instituto previsto pelo legislador do CTB que visa à delegação de atividades com vistas à
maior eficiência e à segurança
para os usuários da via são os
chamados “contratos administrativos”
III. A Polícia Rodoviária Federal –
PRF, apenas, fiscaliza nas rodovias federais se tiver convênio com o DNIT, pois se trata de
órgão de segurança pública.
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a) Apenas I está correto.
b) Apenas II está correto.
c) Apenas I e III estão corretos.
d) Todos os itens estão incorretos.
12. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação ocorrerá quando
a) Suspenso o direito de dirigir, o
infrator autorizar outra pessoa a
dirigir o seu veículo.
b) O condutor dirigir o seu veículo
na contramão de direção por mais
de 500 metros, sob neblina ou
chuva.
c) Suspenso o direito de dirigir, o
infrator conduzir qualquer veículo.
d) O condutor estiver dirigindo sob
efeito de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.
13. Assinale a resposta certa.
Quando estacionar o veículo sobre
as pistas de rolamento das estradas, o condutor será punido com:
a) Multa, apenas.
b) Apreensão da Carteira Nacional
de Habilitação e multa.
c) Apreensão do veículo e multa.
d) Remoção do veículo e multa.
14. Os condutores de motocicletas,
motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias:
a) utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores;
b) segurando o guidom, com as duas mãos;
c) com os faróis do veiculo acesos;
d) a, b, e c estão corretas.
15. Chama-se colisão misteriosa
aquela em que o condutor, quando
sobrevive:

a) Desconhece a causa do acidente.
b) Explica o que aconteceu.
c) Identifica a causa.
d) Explica o motivo do acidente.
16. Uma das causas de abalroamento nos cruzamentos é:
a) Boa visibilidade.
b) Desconhecimento das preferências.
c) Conhecimento das técnicas de
direção defensiva.
d) Manobra esperada do outro veiculo.
17. Não sendo possível a autuação
em flagrante, o agente de trânsito
relatará o fato à autoridade:
a) Por escrito;
b) Verbalmente;
c) Em documento próprio;
d) No próprio ato da infração.
18. Assinale a alternativa que apresenta uma situação em que não há
obrigatoriedade de expedição de
novo certificado de Registro de Veículo.
a) Transferência da propriedade
b) Mudança do município de domicilio ou residência do proprietário.
c) Mudança de domicilio ou residência do proprietário dentro do mesmo
município.
d) Alteração de característica do
veiculo.
19. O veículo será identificado, obrigatoriamente, por caracteres gravados:
a) Nas placas traseira e dianteira;
b) Nas áreas envidraçadas;
c) No chassi ou no monobloco;
d) Nenhuma das alternativas.
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20. No controle do tráfego, o agente de trânsito movimenta o braço direito para
cima e para baixo. Este gesto está orientando o condutor do veículo para:
a) Parar o veículo.
b) Diminuir a velocidade.
c) Acender as lanternas do veículo.
d) Manter-se no acostamento.
LÍNGUA PORTUGUESA
Texto
Agora, ao Chico Bento, como único recurso, só restava arribar. Sem legumes, sem serviço, sem meios de nenhuma espécie, não havia de ficar morrendo de fome, enquanto a seca durasse.
Depois o mundo é grande e no Amazonas sempre há borracha...
Alta noite, na camarinha fechada, que uma lamparina moribunda alumiava
mal, combinou com a mulher o plano de partida. Ela ouvia chorando, enxugando na varanda encarnada da rede os olhos cegos de lágrimas.
Chico Bento, na confiança do seu sonho, procurou animá-la, contando-lhe
os mil casos de retirantes enriquecidos no Norte.
A voz lenta e cansada vibrava, erguia-se, parecia outra, abarcando projetos
e ambições. E a imaginação esperançosa aplanava estradas difíceis, esquecia saudades, fome e angústias, penetrava na sombra verde do Amazonas,
vencia a natureza bruta, dominava as feras e as visagens, fazia dele rico e
vencedor.
Cordulina ouvia, e abria o coração àquela esperança; mas correndo os
olhos pelas paredes de taipa, [...] novamente sentiu um aperto de saudades, e
lastimou-se:
--Mas, Chico, eu tenho tanta pena da minha barraquinha! Onde é que a gente
vai viver, por esse mundão de meu Deus?
Chico Bento ficou só. Tinha-se deixado estar na rede, sentado, as mãos
pendentes, descansando os pulsos nos joelhos, o pensamento vagando numa
confusa visão de boa ventura e fortuna.
Queiroz, Rachel de O Quinze
21. Chico Bento e sua família precisavam arribar porque
a) não gostavam do lugar.
b) a seca lhes tirava condições de vida.
c) queriam conhecer novos lugares
d) eram afeitos a aventuras.
22. A mulher de Chico Bento com a decisão dele ficou
a) alegre.
b) indiferente.
c) entristecida.
d) enraivecida.
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23. [...] camarinha, parágrafo 3º, significa
a) câmera
b) bando.
c) quarto
d) cozinha.
24. A esperança de Chico Bento era
a) voltar logo
b) encontrar amigos.
c) comprar uma fazenda
d) ficar rico.
25. [...] esse parágrafo 7º, é um pronome demonstrativo. Assinale a alternativa que contém também um pronome demonstrativo.
a) Imagino o que você sofreu.
b) Cada homem tem valor.
c) Que trabalho você está fazendo?
d) Respeite seus pais.
26. [...] abria o coração àquela esperança, parágrafo 6º. Está correto o emprego da crase em
a) De volta à terra,o pescador descansou.
b) Ela voltou à casa depois do festival.
c) Esta é a menina à quem dei o presente.
d) O fenômeno à que aludi,foi fantástico
27. Conjuga-se como alumiava, parágrafo 3º,
a) premiar
b) ansiar
c) odiar
d) remediar
28. O sujeito de fazia, parágrafo 5º, é
a) voz lenta
b) imaginação esperançosa
c) verde Amazonas
d) natureza bruta
29. ... la, parágrafo 4º, refere-se à
a) Cordulina
b) natureza
c) confiança
d) voz
30. Está correta a classificação do verbo quanto à sua regência.
a) durasse,parágrafo 1º – intransitivo.
b) vibrava, parágrafo 5º – transitivo direto.
c) enxugando, parágrafo 3º – transitivo direto e indireto.
d) esquecia,parágrafo, 5º - transitivo indireto.
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MATEMÁTICA
31. Numa disputa hípica entre dois cavaleiros, o prêmio de R$ 280.000,00 vai
ser dividido em partes inversamente proporcionais ao número de obstáculos
que cada um derrubar. O primeiro derruba 6 obstáculos e o segundo, 8 obstáculos. O primeiro recebeu:
a) R$ 120.000,00;
b) R$ 200.000,00;
c) R$ 160.000,00;
d) R$ 220.000,00.
32. A distância entre duas cidades A e B é de 265 km e o único posto de gasolina, entre elas, encontra-se a 3/5 desta distância, partindo de A. O total de quilômetros a serem percorridos, da cidade B, até este ponto, é de:
a) 57;
b) 106;
c) 110;
d) 159.
33. Uma tartaruga percorreu, em um dia 6,05 hm. No dia seguinte, percorreu
mais 0,72 km e, no terceiro dia, mais 12.500 cm. Podemos dizer que essa tartaruga percorreu, nos três dias, uma distância em metros, de:
a) 1.450 m;
b) 12.506,77 m;
c) 4.500 m;
d) 12.506 m;
34. Uma caixa automática de banco só trabalha com notas de 5 e 10 reais. Um
usuário deseja fazer um saque de R$ 100,00. De quantas maneiras diferentes
a caixa poderá fazer esse pagamento?
a) 5;
b) 6;
c) 11;
d) 15.
35. Um determinado veículo consome, a cada 8 km rodados, meio litro de
combustível. Para fazer uma viagem, percorrendo uma distância de 832 km,
nessa mesma estrada e nas condições anteriores, este veículo consumira um
total de:
a) 40 litros;
b) 44 litros;
c) 48 litros;
d) 52 litros;
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36. As seguintes sucessões de números são, respectivamente, as medidas, em
metros, da largura e do comprimento de dois terrenos. Se os terrenos são semelhantes, as medidas formam uma proporção, na ordem dada. Qual é o único
caso dado, em que os terrenos não têm formatos semelhantes?
a) 8, 16, 24, 48
b) 10, 30, 20, 60
c) 12, 20, 18, 30
d) 20, 50, 50, 120
37. A soma de três números é igual a 368; o primeiro está para o segundo, como 5 para 9 e a diferença entre esses dois números é de 48; calcular os três
números.
a) 66, 88 e 220
b) 92, 108 e 168
c) 60, 108 e 200
d) 108, 120 e 148
38. Um parafuso tem 18 mm de comprimento. Qual a sua medida em cm?
a) 0,18 cm;
b) 1,8 cm;
c) 18 cm;
d) 180 cm.
39. 9% de 0,8 é igual a:
a) 0,72
b) 0,072
c) 7,2
d) 72
40. 78 equivale a x% de 2600. Qual o valor de x?
a) 4
b) 5
c) 2
d) 3
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PERFIL DO MUNICÍPIO
41. Qual é a distância aproximada entre os municípios de Quiterianopolis e Fortaleza?
a) 400 km;
b) 450 km;
c) 500 km;
d) 550 km;
42. O povoado de Santa Quitéria, antes de emancipação, pertencia a que Estado da Federação?
a) Ceará;
b) Piauí;
c) Maranhão;
d) Bahia.
43. A Lei n°6444 de 02/07/1963 elevou o Distrito de Coutinho à categoria de
Município, compreendendo os distritos, de Coutinho e Algodões, ambos desmembrados de:
a) Crateús;
b) Independência;
c) Novo Oriente;
d) Tauá.
44. Qual foi o Deputado que consegui levar a energia elétrica de Paulo Afonso
para Quiterianopolis?
a) Claudino Sales;
b) Manoel Francisco de Lacerda;
c) Antonio Gomes Câmara;
d) Wilson Cláudio Bonfim.
45. O Município de Quiterianopolis é constituído de:
a) Quiterianopolis (sede), Algodões e São Francisco;
b) Quiterianopolis (sede), Algodões e Coutinho;
c) Quiterianopolis (sede), Independência e Algodões;
d) Quiterianopolis (sede), Saboeiro e Algodões;
46. Como é conhecido o nativo de Quiterianopolis?
a) Quiterianopolitano;
b) Quiterianopolense;
c) Quiterianopolisense;
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
47. O Município de Quiterianopolis limita-se ao Norte, por que município?
a) Independência e Novo Oriente;
b) Novo Oriente e Tauá;
c) Parambu e Estado do Piauí;
d) Tauá e Independência.
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48. Qual é o(a) Padroeiro(a) do Município de Quiterianopolis?
a) Santa Quitéria;
b) São José;
c) Santo Antonio;
d) Nossa Senhora da Conceição.
49. Qual foi o Deputado Federal mais votado no Município de Quiterianopolis,
nas eleições de 2010
a) Genecias;
b) José Guimarães;
c) Domingos Neto;
d) Raimundo Gomes de Mato.
50. Em que microrregião localiza-se o Município de Quiterianopolis?
a) Sertão de Crateús;
b) Sertão dos Inhamuns;
c) Cariri;
d) Chapada do Araripe.
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e)
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