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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

  

GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Específicos 

10 30 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Um dos poucos exemplos que Brasília deu ao País não veio dos seus políticos [...], veio da 1 

população da cidade e de um governante que estabeleceu que todo automóvel deveria parar imediatamente 2 

quando um pedestre colocasse o pé na faixa branca que lhe garantia a travessia segura. Esse pequeno ato de 3 

cidadania foi alcançado através de um mecanismo simples: conscientização e pesada multa para aqueles 4 

que transgredissem a norma imposta. O que foi feito em Brasília poderia ser feito em qualquer parte, desde 5 

que houvesse vontade política e ação por parte das administrações municipais. 6 

Cidadania não é um atributo genético. É fruto do aprendizado, da conscientização e, 7 

naturalmente, da punição, essencial para obrigar aqueles que se consideram acima da lei a serem cidadãos. 8 

Por isso cabe aos poderes públicos estimular o exercício da cidadania e, diferente do que se pode pensar, a 9 

cidadania não se exerce apenas através dos grandes atos, pelo contrário, seu exercício se dá no dia-a-dia. É 10 

nas pequenas coisas que identificamos o verdadeiro cidadão. 11 

Infelizmente, por causa do descaso de várias administrações, os pequenos atos de cidadania vêm 12 

sendo esquecidos pela população, de tal modo que se pode ver com frequência lixo jogado nas ruas, 13 

automóveis ultrapassando os limites de velocidade e ignorando o sinal vermelho, o som de carros ou de 14 

estabelecimentos comerciais destruindo os tímpanos alheios, pessoas fazendo suas necessidades 15 

fisiológicas nas praias ou nas ruas e por aí vai. [...] 16 

É verdade que o maior direito do cidadão se dá através da generalização da saúde, da segurança, 17 

da educação, mas não se esgota aí e o poder público deve estimular o exercício da cidadania, especialmente 18 

nas pequenas coisas, e exercer a punição quando as normas não são respeitadas. 19 

Dizem-me, reiteradamente, que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma, que se o brasileiro 20 

não para no sinal vermelho, como pararia frente a uma simples intenção do pedestre de atravessar a rua? 21 

Não creio nisso; antes diziam que o brasileiro não usaria cinto de segurança e hoje essa é uma prática 22 

generalizada. Naturalmente é preciso mexer no bolso de quem não obedece às normas e multar 23 

pesadamente quem urina na rua, excede no volume do som, suja as calçadas, desobedece às leis do trânsito 24 

ou transgride as normas estabelecidas. 25 

As prefeituras e as instituições necessitam unir-se numa cruzada em prol do respeito aos 26 

pequenos direitos do cidadão. 27 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

ARMANDO AVENA  
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01) Na ótica do articulista, 

 

A) exemplos e estímulos são indispensáveis no 

processo de mudança comportamental. 

B) desejo de transformação social implica confiabilidade 

incondicional nas lideranças políticas. 

C) desrespeito às normas sociais impostas pressupõe 

mais punição que conscientização. 

D) inércia popular e falta de vontade política são polos 

opostos. 

 

02) Sobre o texto, é correto afirmar:  

 

A) O autor, no primeiro período do primeiro parágrafo, 

sintetiza o assunto do texto. 

B) A ressalva presente em "mas não se esgota aí." 

(L.18) contém forte matiz de ironia. 

C) O autor do texto acaba corroborando a ideia de 

resistência do baiano ao cumprimento das leis 

estabelecidas na sociedade da qual faz parte. 

D) A frase "Cidadania não é atributo genético." (L.7) 

sugere um trabalho educacional de base para que 

ela se concretize de fato. 

 

03) A oração “‟mas não se esgota aí.‟" (L.18), expressa, 

no contexto,  o valor semântico de: 

 

A) explicação. 

B) ressalva 

C) concessão. 

D) conclusão. 

 

04) Marque a alternativa cuja palavra é acentuada pela 

mesma razão da acentuação da palavra “várias” 

(L.12). 

 

A) “através” (L.4). 

B) “público” (L.18). 

C) “saúde” (L.17). 

D) “frequência” (L.13). 

 

05) Marque a alternativa cuja palavra em destaque tem o 

mesmo valor morfológico da destacada em “...O que 

foi feito em Brasília...” (L.5): 

 

A) “um pedestre colocasse o pé na faixa branca” (L.3). 

B) “Por isso cabe aos poderes públicos.” (L.9). 

C) “pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas” 

(L.15/16). 

D) “que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma” 

(L.20). 

06) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato e 

um dígrafo. 
 

A) “aí” (L.5), “estabeleceu” (L.2), “pequenos” (L.12). 

B) “ruas” (L.16), “lei” (L.8),  “colocasse” (L.3). 

C) “dizem” (L.20), “pararia” (L.21),  “hoje” (L.22). 

D) “saúde” (L.17), “cidadania” (L.4), “alheios” (L.15).   

 

07) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 
 

A) Na palavra “ignorando” (L.14), os elementos em 

destaque formam encontro consonantal. 

B) No vocábulo “hoje” (L.22), o „-H‟ é uma consoante 

brasileira. 

C) No termo “quando” (L.3), há a ocorrência de cinco 

fonemas.  

D) Na palavra “lixo” (L.13), há a ocorrência de dígrafo 

“ch”. 

 

08) As palavras “Cidadania” (L.7), e “Brasília” (L.5) são 

respectivamente: 
 

A) Paroxítona – oxítona  

B) Oxítona – paroxítona  

C) Paroxítona – paroxítona  

D) Oxítona – proparoxítona  

 

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 9 A 10,  LEIA O 

ENUNCIADO PROPOSTO PARA CADA UMA 
 

09)  

"Minha madrinha, já quase cega pela idade, que passava 

o dia rezando, mais por instinto do que pela claridade, era 

a primeira a saudar a luz que iluminaria o nosso jantar: 

'Boa noite!". 

 

Do período acima, é correto afirmar: 
 

A) A expressão "pela idade" indica causa. 

B) O termo em negrito, na oração "que passava o dia 

rezando", tem valor restritivo. 

C) O vocábulo "quase" denota modo. 

D) A oração "a saudar a luz" tem valor adverbial. 

 

10)  

"Isso evitava qualquer outro assunto, pois a noite que 

iniciava a véspera do fim do mundo devia ser de 

recolhimento e solidariedade."  

 

Com relação à frase em evidência, pode-se afirmar: 
 

A) O vocábulo "outra" completa a sentido do nome. 

B) A palavra "pois" expressa conclusão. 

C) O termo "a véspera do fim do mundo" é agente da 

ação verbal. 

D) A expressão "de recolhimento e solidariedade" 

caracteriza noite". 
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11) Sobre o conceito de relações humanas, assinale a 

opção ERRADA. 
 

A) As relações humanas têm por base os vínculos que 

existem entre as pessoas e que têm lugar através da 

comunicação. 

B) São o conjunto de interações que mantêm os 

indivíduos no seio de uma sociedade. 

C) As relações humanas são primordiais para o 

desenvolvimento individual e intelectual de cada ser 

humano, já que graças a estes laços se constituem 

as sociedades, quer sendo as menores(aldeias) ou 

as maiores (cidades). 

D) As relações humanas não são de extrema 

importância para a estruturação da personalidade do 

ser humano. 

 

12) No relacionamento interpessoal no ambiente de 

trabalho, deve-se: 
 

I. Ouvir os colegas de trabalho com atenção e decoro. 

II. Ser amigo e prestativo. 

III. Ter empatia com as outras pessoas. 

É certo o que se afirma em: 
 

A) I 

B) I, II e III 

C) II 

D) I e III 

 

13) Acerca dos aspectos gerais relacionados ao trânsito, 

assinale a opção FALSA. 
 

A) 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. 

B) Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao 

Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em 

suas ações à defesa da vida, nela incluída a 

preservação da saúde e do meio-ambiente. 

C) Os órgãos e entidades componentes do Sistema 

Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das 

respectivas competências, objetivamente, por danos 

causados aos cidadãos estritamente em virtude de 

ação ou omissão na execução e manutenção de 

programas, projetos e serviços que garantam o 

exercício do direito do trânsito seguro. 

D) São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as 

avenidas, os logradouros, os caminhos, as 

passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu 

uso regulamentado pelo órgão ou entidade com 

circunscrição sobre elas, de acordo com as 

peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. 

 

14) São objetivos básicos do Sistema Nacional de 

Trânsito: 

 

I. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de 

informações entre os seus diversos órgãos e 

entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a 

integração do Sistema. 

II. 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. 

III. Fixar, mediante normas e procedimentos, a 

padronização de critérios técnicos, financeiros e 

administrativos para a execução das atividades de 

trânsito. 

 

É certo o que se indica em: 

 

A) I e III 

B) II 

C) I, II e III 

D) I 

 

15) Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no 

transporte de carga indivisível, que não se enquadre 

nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo 

CONTRAN, poderá ser concedida, pela autoridade 

com circunscrição sobre a via, autorização especial 

de trânsito, com prazo certo, válida para cada 

viagem, atendidas as medidas de segurança 

consideradas necessárias. A respeito disso, observe 

os itens a seguir. 

 

I. Aos guindastes autopropelidos ou sobre caminhões 

poderá ser concedida, pela autoridade com 

circunscrição sobre a via, autorização especial de 

trânsito, com prazo de seis meses, atendidas as 

medidas de segurança consideradas necessárias. 

II. A autorização será concedida mediante 

requerimento que especificará as características do 

veículo ou combinação de veículos e de carga, o 

percurso, a data e o horário do deslocamento 

inicial. 

III. A autorização exime o beneficiário da 

responsabilidade por eventuais danos que o veículo 

ou a combinação de veículos causar à via ou a 

terceiros. 
 

É correto o que se indica em: 
 

A) I e III 

B) I, II e III 

C) I e II 

D) I 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 11 A 40 
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16) Acerca do registro de veículos, assinale a opção 

ERRADA. 

 

A) O órgão executivo de trânsito competente só efetuará 

a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro 

do RENAVAM. 

B) Não será expedido novo Certificado de Registro de 

Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas 

de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas. 

C) No caso de transferência de domicílio ou residência 

no mesmo Município, o proprietário comunicará o 

novo endereço num prazo de quinze dias e 

aguardará o novo licenciamento para alterar o 

Certificado de Licenciamento Anual. 

D) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque 

ou semi-reboque, deve ser registrado perante o 

órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 

Federal, no Município de domicílio ou residência de 

seu proprietário, na forma da lei. 

 

17) É infração de trânsito leve: 

 

A) Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na 

mudança de sinal luminoso. 

B) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de 

segurança. 

C) Parar o veículo nos viadutos, pontes e túneis. 

D) Parar o veículo no passeio ou sobre faixa destinada a 

pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e 

divisores de pista de rolamento e marcas de 

canalização. 

 

18) Compete às JARI: 

 

I. Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de 

trânsito e executivos rodoviários informações sobre 

problemas observados nas autuações e apontados em 

recursos, e que se repitam sistematicamente. 

II. Julgar os recursos interpostos pelos infratores. 

III. Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito 

e executivos rodoviários informações complementares 

relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise 

da situação recorrida. 
 

É certo o que se afirma em: 

 

A) I e III 

B) II 

C) I, II e III 

D) I 

19) São espécies de vias urbanas: 

 

I. Via local. 

II. Via de trânsito rápido. 

III. Via arterial. 

IV. Via coletora. 

 

É correto o que sei indica em: 

 

A) I, II e III 

B) II, III e IV 

C) I, II, III e IV 

D) I e II 

 

20) Onde não existir sinalização regulamentadora, a 

velocidade máxima para ônibus e microônibus nas 

rodovias será de: 

 

A) Cem quilômetros por hora. 

B) Noventa quilômetros por hora. 

C) Cento e dez quilômetros por hora. 

D) Cento e vinte quilômetros por hora. 

 

21) Assinale a alternativa incorreta. Os veículos 

destinados a socorro de incêndio e salvamento, os 

de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e 

as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, 

gozam de livre circulação, estacionamento e parada, 

quando em serviço de urgência e devidamente 

identificados por dispositivos regulamentares de 

alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, 

observadas as seguintes disposições: 

 

A) A prioridade de passagem na via e no cruzamento 

deverá se dar com velocidade reduzida e com os 

devidos cuidados de segurança, obedecidas as 

demais normas do Código de Trânsito Brasileiro. 

B) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de 

iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer 

quando da efetiva prestação de serviço de urgência. 

C) Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão 

aguardar no passeio, só atravessando a via quando o 

veículo já tiver passado pelo local. 

D) Quando os dispositivos estiverem acionados, 

indicando a proximidade dos veículos, todos os 

condutores deverão deixar livre a passagem pela 

faixa da direita, indo para a esquerda da via e 

parando, se necessário. 

 

22) Assinale a informação errada. Os sinais de trânsito 

classificam-se em: 

 

A) Concretados. 

B) Luminosos. 

C) Sonoros. 

D) Gestos do agente de trânsito e do condutor. 
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23) O condutor de veículo destinado à condução de 

escolares deve satisfazer os seguintes requisitos: 
 

I. ter idade superior a vinte e um anos. 

II. ser habilitado na categoria C. 

III. não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 

durante os doze últimos meses. 

IV. ser aprovado em curso especializado, nos termos da 

regulamentação do CONTRAN. 
 

A informação está incorreta no item: 

 

A) II. 

B) I. 

C) IV. 

D) III. 

 

24)  O candidato à habilitação deverá submeter-se a 

exames realizados pelo órgão executivo de trânsito. 

São eles: 
 

I. de aptidão física e mental. 

II. escrito, sobre legislação de trânsito. 

III. noções de primeiros socorros, conforme 

regulamentação do CONTRAN. 

IV. de direção veicular, realizado em simulador, em 

veículo da categoria para a qual estiver habilitando-

se. 
 

Há uma alternativa onde a informação está incorreta. 

Identifique-a: 

 

A) III. 

B) IV. 

C) I. 

D) II. 

 

25)  Aplicam-se aos crimes de trânsito de lesão corporal 

culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei nº 

9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o 

agente estiver: 
 

I. sob a influência de álcool ou qualquer outra 

substância psicoativa que determine dependência. 

II. participando, em via pública, de corrida, disputa ou 

competição automobilística, de exibição ou 

demonstração de perícia em manobra de veículo 

automotor, não autorizada pela autoridade 

competente. 

III. transitando em velocidade superior à máxima 

permitida para a via, em 50 km/h (cinquenta 

quilômetros por hora). 
 

Estão corretos os itens: 
 
A) I e III. 
B) I e II. 
C) I, II e III. 
D) II e III. 

26)  Assinale a alternativa incorreta. Compete ao órgão 

máximo executivo de trânsito da União: 

 

A) Proceder à supervisão, à coordenação, à correição 

dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da 

execução da Política Nacional de Trânsito e do 

Programa Nacional de Trânsito. 

B) Articular-se com os órgãos dos Sistemas Nacionais 

de Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, 

objetivando o combate à violência no trânsito, 

promovendo, coordenando e executando o controle 

de ações para a preservação do ordenamento e da 

segurança do trânsito. 

C) Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de 

improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a 

administração pública ou privada, referentes à 

segurança do trânsito. 

D) Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de 

trânsito e executivos rodoviários informações sobre 

problemas observados nas autuações e apontados 

em recursos, e que se repitam sistematicamente. 

 

27)  Qual a penalidade para o condutor que dirigir sob a 

influência de álcool ou de qualquer outra substância 

psicoativa que determine dependência? 

 

A) Multa (duas vezes) e suspensão do direito de dirigir 

permanente. 

B) Multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir 

por 12 (doze) meses. 

C) Multa (três vezes) e suspensão do direito de dirigir 

por 6 (seis) meses. 

D) Multa e retenção do veículo até que um condutor em 

condições possa estar presente. 

 

28) Abaixo temos veículos classificados quanto à 

espécie, assinale o único que está classificado 

quanto à tração: 

 

A) De passageiros. 

B) De carga. 

C) Automotor. 

D) Misto. 

 

29) Uma das marcas transversais muito utilizadas são 

aquelas que indicam ao condutor o local limite em 

que deve parar o veículo. São chamadas de: 

 

A) Marcação de área de conflito. 

B) Linha de retenção. 

C) Linha de estímulo à redução de velocidade. 

D) Linha de “Dê a Preferência”. 
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30)  A transmissão é o sistema que conduz às rodas a 

potência que o motor transforma em energia 

mecânica. Qual o papel do diferencial? 

 

A) Tem por finalidade permitir que numa curva uma roda 

gire diferentemente da outra. A roda mais próxima do 

lado de dentro da curva percorre uma distância 

menor, aí entra a sua função. 

B) É a peça que transmite as rotações da caixa de 

mudanças para o diferencial, normalmente existe em 

veículos com tração traseira e motor dianteiro.  

C) Permite ao motor fornecer às rodas a força motriz 

apropriada a todas as condições de locomoção.  

D) Transmitem às rodas a força motriz final. Nos 

veículos com tração dianteira existe nas pontas dos 

eixos a junta homocinética, esta peça é uma união 

que permite ao eixo sair do alinhamento e a roda 

realizar uma curva. 

 

31)  A queimadura classificada como de terceiro grau 

apresenta-se: 

 

I. Tão profunda que causa necrose local, atinge ossos e 

músculos. 

II. Queimadura mais profunda apresenta bolhas. 

III. Superficial atinge a primeira camada da pele e 

apresenta vermelhidão. 

 

A definição correta está no item: 

 

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) I e II. 

 

32) Em relação às paradas, operações de carga ou 

descarga e nos estacionamentos, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos 

estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado 

no sentido do fluxo, perpendicular ao bordo da pista 

de rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio), 

admitidas as exceções devidamente sinalizadas. 

B) Nas vias providas de acostamento, os veículos 

parados, estacionados ou em operação de carga ou 

descarga deverão estar situados dentro da pista de 

rolamento. 

C) O estacionamento dos veículos motorizados de duas 

rodas será feito em posição paralelo à guia da 

calçada (meio-fio) e junto a ela, salvo quando houver 

sinalização que determine outra condição. 

D) O estacionamento dos veículos sem abandono do 

condutor poderá ser feito somente nos locais 

previstos no Código Brasileiro de Trânsito ou 

naqueles regulamentados por sinalização específica. 

 

33) Sobre as normas de conduta dos ciclomotores e 

bicicletas, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita 

da pista de rolamento, preferencialmente no centro 

da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista 

sempre que não houver acostamento ou faixa própria 

a eles destinada, proibida a sua circulação nas vias 

de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias 

urbanas. 

B) Quando uma via comportar duas ou mais faixas de 

trânsito e a da direita for destinada ao uso exclusivo 

de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão 

circular pela faixa adjacente à da direita. 

C) A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a 

via poderá autorizar a circulação de bicicletas no 

sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, 

mesmo que o trecho não tenha ciclofaixa. 

D) Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a 

circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não 

houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou 

quando não for possível a utilização destes, nos 

bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de 

circulação regulamentado para a via, com preferência 

sobre os veículos automotores. 

 

34) Solicitar aos órgãos e entidades executivos de 

trânsito e executivos rodoviários informações 

complementares relativas aos recursos, objetivando 

uma melhor análise da situação recorrida é 

competência: 

 

A) CONTRAN 

B) CETRAN e CONTRANDIFE. 

C) JARI 

D) Polícia Rodoviária Federal 

 

35) Sobre as normas de sinalização de trânsito, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

A) Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após 

sua construção, ou reaberta ao trânsito após a 

realização de obras ou de manutenção, enquanto 

não estiver devidamente sinalizada, vertical e 

horizontalmente, de forma a garantir as condições 

adequadas de segurança na circulação. 

B) Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser 

afixada sinalização específica e adequada. 

C) As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações 

editarão normas complementares no que se refere à 

interpretação, colocação e uso da sinalização. 

D) Não serão aplicadas as sanções previstas no Código 

Brasileiro de Trânsito por inobservância à sinalização 

quando esta for insuficiente ou incorreta. 
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36) Em relação ao novo Certificado de Registro de 

Veículo, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Será obrigatória a expedição de novo Certificado de 

Registro de Veículo quando: for transferida a 

propriedade; o proprietário mudar o Município de 

domicílio ou residência; for alterada qualquer 

característica do veículo; houver mudança de 

categoria. 

B) 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 trinta dias, 

sendo que nos demais casos as providências 

deverão ser imediatas. 

C) No caso de transferência de domicílio ou residência 

no mesmo Município, o proprietário comunicará o 

novo endereço num prazo de dez dias e aguardará o 

novo licenciamento para alterar o Certificado de 

Licenciamento Anual. 

D) A expedição do novo certificado será comunicada ao 

órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e 

ao RENAVAM. 

 

37) Condutor de veículo motorizado utilizado no 

transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito 

lugares, excluído o do motorista pertence a que 

categoria: 

 

A) A 

B) B 

C) C 

D) D 

 

38) Para habilitar-se nas categorias D e E ou para 

conduzir veículo de transporte coletivo de 

passageiros, de escolares, de emergência ou de 

produto perigoso, o candidato deverá preencher 

alguns requisitos. Assinale a alternativa que NÃO se 

enquadra como um desses requisitos: 

 

A) Não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima ou ser reincidente em infrações médias 

durante os últimos seis meses. 

B) Ser maior de vinte e um anos. 

C) 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. 

D) Estar habilitado no mínimo há um ano na categoria 

C, quando pretender habilitar-se na categoria E. 

 

39) Quanto ao sigilo profissional, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) Deve-se atentar para o sigilo profissional e a guarda 

das informações referentes seu local de trabalho. 

B) Consiste em divulgar segredo que tenha ciência em 

razão de sua função. 

C) Não é crime previsto no Código Penal Brasileiro. 

D) Quem divulga assuntos que possam atrapalhar o 

desempenho da empresa, não colabora com a sua 

segurança, como a de seus colegas de trabalho. 

 

40) Sobre Relações Humanas, julgue os itens e assinale 

a alternativa CORRETA: 

 

I. Relações Humanas é a interação entre duas pessoas, 

no mínimo, assumindo a forma física, mímica e verbal. 

II. A expressão relações humanas tem sido empregada 

com frequência, para referir-se a relações 

interpessoais, que podem ocorrer entre uma e outra 

pessoa, entre membros de um grupo e entre grupos 

numa organização. 

III. As relações humanas se estendem a todos os campos 

de atividades: no comércio, na indústria, na 

administração pública, nos esportes, nas escolas, nos 

lares.  

 

A) V, V, V 

B) V, V, F 

C) V, F, F 

D) F, F, F 

 


