PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
CONCURSO PÚBLICO
CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Qual a pena para quem dirigir o
veículo com Carteira Nacional de
Habilitação ou Permissão, cassada
ou com suspensão do direito de dirigir?
a) Leve;
b) Média;
c) Grave;
d) Gravíssima.
2. Ao conduzir veículo em via pública, é indispensável atenção e cuidados com todos os usuários da via.
O art. 169 do CTB estipula que a
inobservância do texto dado, seja
punida com:
a) Orientação e advertência;
b) Multa de natureza leve;
c) Multa de natureza média;
d) Multa de natureza grave.
3. O Código de Trânsito Brasileiro
define que todo veículo automotor,
elétrico, articulado, reboque ou semirreboque deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito
do Estado ou do Distrito Federal, no
Município de domicilio ou de residência de seu proprietário, na forma
da lei.
Assinale a opção CERTA:

a) Essa norma se aplica ao veiculo
de uso bélico;
b) Para a expedição do Certificado
de Registro de Veículo o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do RENAVAM e não exigirá
do proprietário nota fiscal do fabricante;
c) Será obrigatória a expedição de
novo Certificado de Registro de Veículo quando houver mudança de
categoria;
d) No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário
adotar as providências necessárias
à efetivação da expedição do novo
Certificado de Registro de Veículo é
de quinze dias;
4. O uso de luzes em veiculo obedecerá às seguintes determinações,
EXCETO:
a) O condutor manterá acesos os
faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia,
nos túneis desprovidos de iluminação pública;
b) O condutor manterá acesos os
faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia,
nos túneis providos de iluminação
pública;
c) Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao
cruzar com outro veiculo ou ao segui-lo;
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d) O condutor manterá acesas pelo
menos as luzes de posição do veiculo, quando sob chuva forte, neblina ou cerração.
5. Para habilitar-se nas categorias
D e E ou para conduzir veiculo de
transporte coletivo de passageiros,
de escolares, de emergência ou de
produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos, exceto:
a) Ser maior de vinte e um anos;
b) Estar habilitado, no mínimo há
dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria C,
quando pretender habilitar-se na
categoria D;
c) Estar habilitado, no mínimo há
um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E;
d) Ter formação em nível superior.
6. Em vias de mão dupla, as faixas
separadoras que proíbem ao condutor realizar ultrapassagem, são:
a) Brancas seccionadas;
b) Amarelas seccionadas;
c) Amarelas contínuas;
d) Vermelhas seccionadas.
7. Um exemplo de infração de trânsito, cometida pelo proprietário do
automóvel, mesmo que ele não esteja conduzindo o veículo, é:
a) Permitir que pessoa não habilitada tome posse do veiculo e passe a
conduzi-lo na via;
b) Proibir que pessoa habilitada em
outra categoria, que não aquela do
veiculo, passe a conduzi-lo;
c) Permitir que pessoa habilitada
tome posse do veiculo;

d) Estacionar em esquinas ou a
menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal.
8. Sobre o disposto no Código de
Trânsito Brasileiro acerca das medidas administrativas, indique aopção
INCORRETA.
a) Em caso de acidente com vitima
envolvendo veiculo equipado com
registrador instantâneo de velocidade e tempo, o perito oficial, encarregado do levantamento pericial e o
agente de trânsito, poderão retirar o
disco ou unidade armazenadora do
registro;
b) O transbordo da carga com peso
excedente é condição para que o
veículo possa prosseguir viagem e
será efetuado às expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da
multa aplicável;
c) São documentos de habilitação a
Carteira Nacional de Habilitação e a
Permissão para Dirigir.
d) O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitaçãoe da Permissão
para Dirigir dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste
Código, quando houver suspeita de
sua inautenticidade ou adulteração.
9. As luzes do veículo existem por
motivo de segurança. Exemplo: luzes de posição ou lanternas servem
para sermos vistos por outros condutores em locais escuros ou com
pouca iluminação. Já a luz de freio,
que funciona inclusive durante o dia,
tem a finalidade de advertir os condutores que estão localizados atrás
do veiculo que este irá parar ou diminuir a marcha.
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Se as luzes de freio de um veículo
não estiverem funcionando,
a) Aumenta o tempo de reação do
condutor que vem atrás;
b) Adverte a posição em que o veículo vai parar;
c) Diminui o tempo de reação do
condutor que vem atrás;
d) Orienta sobre a posição do veiculo durante o dia.
10. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto
de infração, poderá ser:
I.Servidor civil estatutário.
II.Servidor civil celetista.
III.Policial militar designado pela autoridade de trânsito, com jurisdição
sobre a via, no âmbito de sua competência.
É verdadeiro o que se afirma em:
a) II III;
b) I, II e III;
c) I e II;
d) I.
11. De acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro, a hipótese de o
condutor deixar de dar preferência
de passagem, a pedestre portador
de deficiência física, crianças, idosos e gestantes:
a) Não caracteriza infração de trânsito;
b) Caracteriza infração de trânsito
de natureza grave, cuja penalidade
e multa;
c) Caracteriza infração de trânsito
de natureza gravíssima, cuja penalidade é multa;
d) Caracteriza infração de trânsito
de natureza média, cuja penalidade
é multa;

12. De acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro, o peso próprio
do veículo, acrescido dos pesos da
carroçaria e equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas, é
a) A Tara;
b) O Peso Bruto Total;
c) O Peso Bruto Total Combinado;
d) A Lotação.
13. Quando veículos, transitando
por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado,
terá preferência de passagem, salvo
no caso, de rotatória e de fluxo de
rodovia;
a) O veiculo pesado;
b) Aquele que vier pela esquerda do
condutor;
c) Aquele que vier pela direita do
condutor;
d) O veiculo coletivo.
14. Nas áreas urbanas, quando não
houver passeios ou quando não for
possível a utilização destes, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade,
sobre os veículos, pelos _______
da pista, em fila _____, exceto em
locais proibidos pela sinalização e
nas situações, em que a segurança
ficar comprometida. Preencha as
lacunas da assertiva a seguir:
a) Canteiros, dupla;
b) Canteiros, única;
c) Bordos, dupla;
d) Bordos, única.
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15. As penalidades previstas no
Código são aplicadas pela autoridade de trânsito, na esfera de sua
competência. Com base na afirmação, julgue os itens.
I. Advertência verbal é uma penalidade prevista no CTB.
II. A suspensão do direito de dirigir
será aplicada ao infrator que atingir 20 pontos num período de 12
meses.
III. Apreensão do veículo e cassação
de CNH\ permissão são penalidades previstas no CTB.
IV. As penalidades podem ser impostas ao condutor, ao proprietário, ao
embarcador e ao transportador.
Assinale a opção correta:
a) C, E, C, C
b) C, C, C, C
c) E, C, E, E
d) C, C, C, E
16. Entre as autoridades públicas
apresentadas nas opções a seguir,
aquela cuja placa em veículo de
representação pessoal usa as cores
verde e amarela da Bandeira Nacional é o:
a) Presidente de Tribunal Federal
b) Governador do Estado
c) Procurador-geral da República
d) Oficial General das Forças Armadas
17. 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) se envolver-se em qualquer acidente, grave ou não, mesmo que,
comprovadamente, não tenha contribuído.
18. Em direitos e deveres, o ciclista
desmontado empurrando a bicicleta
equipara-se:
a) a qualquer outro ciclista
b) a qualquer veículo ciclomotor
c) aos pedestres
d) aos animais
19. 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 polo atrativo de trânsito deverá ser aprovado
sem precisar de autorização do órgão ou entidade com circunscrição
sobre a via.
b) Não a 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.
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20. Sabe-se que numa via de trânsito rápido não sinalizada com limite
de velocidade, um automóvel foi
fotografado por trafegar acima da
velocidade em mais de 20%, constatado por equipamento hábil homologado pelo CONTRAN. Logo após,
o mesmo veículo em uma via arterial é abordado e fiscalizado por um
agente que constata a falta do pneu
sobressalente, registrando a infração. Em face da situação hipotética,
julgue os itens:
I. O condutor cometeu duas infrações: sendo ambas classificadas
como gravíssimas.
II. O valor pecuniário da multa de
velocidade será maior que pela falta
do equipamento obrigatório.
III. Além da multa, o condutor será
penalizado por ter excedido o limite
de velocidade com a suspensão do
direito de dirigir.
IV. O pneu sobressalente é um equipamento obrigatório e a sua falta
constitui infração gravíssima.
V. A infração por excesso de velocidade, nesse caso, é gravíssima,
penalizada com multa cinco vezes.
Assinale a opção correta:
a) E, C, E, E, E
b) E, C, C, E, E
c) C, C, C, E, C
d) E, E, C, C, C

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
O Corvo e a Raposa
Um corvo, empoleirado sobre
uma árvore, segurava em seu bico
um queijo. Uma raposa, atraída pelo
cheiro, dirigiu-lhe mais ou menos as
seguintes palavras.
- Olá doutor corvo! Como o
senhor é lindo, como o senhor me
parece belo! Sem mentira, se sua
voz se assemelha a sua plumagem,
então o senhor é fênix dos habitantes destes bosques.
Diante dessas palavras, o
corvo, não cabendo em si de contente, para mostrar sua bela voz,
abriu um grande bico e deixou cair
sua presa. A raposa apoderou-se
dela e disse:
- Meu caro senhor, aprenda
que todo bajulador vive às custas de
quem lhe dá ouvidos. Esta lição vale, sem dúvida, um queijo.
O corvo, envergonhado e confuso, jurou, um pouco tarde, é verdade, que ele não cairia mais nessa.
La Fontaine.
Com base no texto e em seu conhecimento pessoal, responda aoque se pede.
21. A raposa foi atraída pelo (a)
a) linda plumagem
b) odor da presa.
c) voz maviosa.
d) beleza da árvore.
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22. A intenção da raposa era
a) subir na árvore.
b) elogiar o corvo.
c) mostrar ao corvo sua amizade.
d) enganar o corvo.
23. O corvo
a) foi muito esperto.
b) não deu ouvidos à raposa.
c) acreditou nas palavras da raposa.
d) reconheceu seu lugar.
24. É mensagem do texto.
a) Todo elogio faz mal às pessoas.
b) Não se deve confiar nas pessoas.
c) O bajulador vive daquele que o
escuta.
d) Não se deve ouvir conversas de
ninguém.
25. O atribuir ações humanas a seres inanimados chama-se
a) prosopopeia.
b) onomatopeia.
c) animismo.
d) conversação.
26. O verbo “cair” tem o mesmo
sentido do texto em
a) Esta roupa lhe cai bem.
b) Só depois o corvo caiu em si.
c) O raio caiu em cima da árvore.
d) O rapaz caiu no conto do vigário.
27. Pelo texto, pode-se concluir que
a raposa era
a) boazinha.
b) ligeira.
c)matreira.
d) violenta.

28. ...” aprenda”, no 4º parágrafo, na
2ª pessoa do plural tem a seguinte
forma
a) aprendíeis.
b) aprendei.
c) aprendai
d) aprendais.
29. “Corvo e Raposa” quanto ao
gênero são substantivos
a) biformes.
b) comuns de dois gêneros.
c) epicenos.
d) sobrecomuns.
30. Está correta a classificação da
regência verbal.
a) “segurava”bitransitivo.
b) “mostrar”transitivo indireto.
c) “aprenda” transitivo direto.
d) “dirigiu”
transitivo direto.

MATEMATICA
31. Um feirante comprou 100 melancias por R$ 800,00. Considerando que ele venda essas melancias,
na forma abaixo:
- 50 com lucro de 20%
- 30 com lucro de 10%
- 20 com lucro de 5%.
Pergunta-se, qual o lucro obtido
com a venda de todas as melancias?
a) 12%;
b) 13%;
c) 14%;
d) 15%.

6

32. Fui ao médico e ele me receitou
3 remédios que tenho que tomar da
seguinte maneira: o 1° de 3 em 3
horas, o 2° de 8 em 8 horas e o 3°
de 12 em 12 horas. Se iniciei hoje
às 16 horas tomando os 3 remédios
juntos, quando coincidirá novamente os 3 remédios?
a) 4 horas;
b) Meia noite;
c) 12 horas;
d) 16 horas.
33. Os lados de um retângulo medem x e (x - 6) centímetros. O perímetro desse retângulo é (x+12).
Calcule o valor de x.
a) x = 6 cm;
b) x = 8 cm;
c) x = 18 cm;
d) nenhuma das alternativas anteriores.

36. De acordo com os dados do IBGE. Determinado município tem
uma população estimada para o ano
de 2014 de 22.353 pessoas. Considerando-se que estes dados serão
confirmados e que a estimativa ainda indica que 51% deste total são
do sexo feminino, então o número
de pessoas do sexo masculino desse município no ano de 2014, é de,
aproximadamente:
a) 10.617;
b) 10.816;
c) 10.953;
d) 11.207.
RASCUNHO

34. Do salário de R$ 4.080,00 gasta-se 2/6 com alimentação, 1/6 com
a farmácia e 1/6 com material escolar dos filhos. Sendo assim, para as
demais despesas sobram
a) R$ 1.660,00;
b) R$ 1.560,00;
c) R$ 1.460,00;
d) R$ 1.360,00.
35. Na bilheteria de um cinema, um
funcionário começou seu trabalho
com R$ 715,00 em caixa. Na primeira sessão, ele vendeu 117 ingressos a R$ 14,00 cada um, e 52 ingressos a R$ 7,00 cada um. Depois
disso, qual a quantia que ele deverá
ter em caixa?
a) R$ 2.715,00;
b) R$ 2.717,00;
c) R$ 2.727,00;
d) R$ 2.327,00.
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37. Em uma indústria de peças para
aviões, em 6 dias de trabalho são
fabricadas 720 peças, utilizando 16
máquinas. Em quantos dias se podem aprontar 2160 peças, funcionando apenas 12 máquinas iguais
às primeiras?
a) 34 dias;
b) 20 dias;
c) 30 dias;
d) 24 dias.
38. Um guarda de trânsito notou
que dos 60 carros que passaram
por ele, 48 condutores usavam o
cinto de segurança, como manda o
Código de Trânsito Brasileiro. Qual
é a fração irredutível que representa
o número de condutores que passaram pelo guarda e não usavam o
cinto de segurança?

40. Manoel comprou um terreno
medindo 15 m de frente por 30
comprimento para construir sua casa que terá 132m2. Seus filhos pediram que construísse também uma
piscina, a mesma terá uma forma
retangular medindo lado maior 8m e
lado menor 6m. Qual a medida da
área não construída no terreno de
Manoel?
a) 180m2;
b) 402m2;
c) 270m2;
d) 235m2.
RASCUNHO

a)
b)
c)
d)
39. A área de um retângulo é 40
cm2. Determine as dimensões do
retângulo, sabendo que as medidas
do comprimento e da largura são
iguais a (x + 3) cm e (x - 3) cm, respectivamente:
a) O comprimento mede 8 cm e a
largura, 4 cm;
b) O comprimento mede 12 cm e a
largura, 4 cm;
c) O comprimento mede 13 cm e a
largura, 4 cm;
d) O comprimento mede 10 cm e a
largura, 4 cm;
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PERFIL DO MUNICIPIO
41. O nome do Município de Caridade tem origem histórica:
a) no trabalho de catequese e expansão religiosa;
b) nas Entradas e Bandeiras;
c) nas aldeias indígenas;
d) nas fazendas de gado.

46. Qual é a área aproximada do
Município de Caridade?
a) 200 km²;
b) 400 km²;
c) 600 km²;
d) 850 km².

42. Em que ciclo, surgiu o povoado
do atual Município de Caridade?
a) ciclo do café;
b) ciclo do gado;
c) ciclo do algodão;
d) ciclo do ouro.

47. Qual é a principal bacia hidrográfica, que banha o Município de
Caridade?
a) Curu;
b) Acaraú;
c) Jaguaribe;
d) Salgado.

43. Qual é a população aproximada, do Município de Caridade, segundo o Censo (IBGE/2015)
a) 14.000 habitantes;
b) 19.000 habitantes;
c) 22.000 habitantes;
d) 25.000 habitantes;

48. Que Município, indicado nas
alternativas abaixo, que não se limita, com o Município de Caridade?
a) Pacoti;
b) Irauçuba;
c) Aratuba;
d) Canindé.

44. O Índice de Desenvolvimento
Humano – IDH do Município de Caridade, pode ser considerado como:
a) baixíssimo;
b) baixo;
c) médio;
d) elevado.

49. Em que artesanato sobressai-se
o Município de Caridade?
a) bordado;
b) tapeçaria;
c) barro;
d) couro.

45. Segundo o Censo citado na
questão 43, a população de acordo
com a faixa etária, pode ser considerada como:
a) mediana;
b) idosa;
c) jovem;
d) adulta.

50. Onde há maior concentração, no
que se refere à maior parte da população, em idade escolar?
a) Ensino Técnico;
b) Ensino Fundamental;
c) Ensino Superior;
d) Ensino Médio.
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