ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO (CÓD. 133)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) 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.
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
30

A

B

A

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta)
minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (2ª ETAPA)
10 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com
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- ATENÇÃO:
Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término
da |prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

TEXTO

1
2
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4
5
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7
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12
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14
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17
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22
23
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27
28
29
30
31
32
33
34
35

A rede mundial de computadores interligados – internet – é uma maneira muito eficiente
de se ter acesso a um grande número de informações de forma simultânea, dando oportunidade de
se interagir com outras pessoas e se debater sobre assuntos relevantes. A internet facilita a resolução
de problemas em comum sem que haja necessidade de sair de casa para reunir-se em um mesmo
lugar e hora, mas mesmo com essa vantagem ela não pode e não deve substituir o diálogo pessoal,
face a face.
A internet é uma ferramenta maravilhosa, porém nem sempre é usada corretamente e acaba
trazendo consequências desagradáveis quando usada por pessoas inescrupulosas ou mal
intencionadas que provocam grandes estragos em empresa e na vida de pessoas, por isso é preciso
que se tenha responsabilidade para manipular uma ferramenta tão importante nos dias de hoje.
A cada dia que passa, a informática vem adquirindo cada vez mais relevância na vida das
pessoas. Sua utilização já é vista como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social vem
aumentando de forma rápida entre as pessoas. Cresce o número de famílias que possuem em suas
residências um computador. Esta ferramenta está auxiliando pais e filhos mostrando-lhes um novo
jeito de aprender e ver o mundo.
Hoje é possível encontrar o computador nos mais variados contextos: empresarial,
acadêmico, domiciliar; o computador veio para inovar e facilitar a vida das pessoas. Não se pode
mais fugir desta realidade tecnológica. E a educação não pode ficar para trás, vislumbrando
aprendizagem significativa por meio de tecnologias obsoletas.
Quando se aprende a lidar com o computador novos horizontes se abrem na vida do
usuário.
Nas organizações não poderia ser diferente, toda empresa necessita ser informatizada para
se manter no mercado de trabalho e acompanhar as tecnologias, o computador veio para inovar e
facilitar a vida das empresas.
Atualmente nenhuma empresa pode ficar sem o auxílio da informática, é através dela, que
tudo é resolvido. O mundo está informatizado, a informática talvez seja a área que mais influenciou
o curso do século XX. Se hoje vivemos na Era da Informação, isto se deve ao avanço tecnológico
na transmissão de dados e às novas facilidades de comunicação, ambos impensáveis sem a evolução
dos computadores.
O fruto maior da informática em nossa sociedade é o de manter as pessoas devidamente
informadas, através de uma melhor comunicação, possibilitando assim, que elas decidam pelos seus
rumos e os de nossa civilização.
Existe informática em quase tudo que fazemos e em quase todos os produtos que
consumimos. É muito difícil pensar em mudanças, em transformações, inovações em uma empresa
sem que, em alguma parte do processo, a informática não esteja envolvida.
FONTE: http://simonecappellati.blogspot.com/
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QUESTÃO 01

Da leitura do texto, infere-se que:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 05

Sobre os elementos linguísticos do texto, é CORRETO
afirmar:

A) há dificuldades de se estabelecer limites na internet.
B) na atualidade, torna-se impossível imaginar o mundo

A) Os conectores “que” e “que”, em “que provocam

sem Internet por sua abrangência em todos os

grandes estragos em empresa e na vida de pessoas, por

segmentos.

isso é preciso que se tenha responsabilidade” (L.9/10),

C) a importância do computador se sobrepõe à internet.
D) as informações cada vez mais transmitidas pela internet
exemplificam a segurança que ela representa.

são iguais do ponto de vista morfológico.
B) O predicado da oração “tudo é resolvido” (L.26) é
verbal.
C) A expressão “de computadores interligados” (L.1)

QUESTÃO 02

Entre as ideias que compõem o texto, existe uma relação
subjacente de causa e consequência no fragmento
transcrito em:
A) “a informática talvez seja a área que mais influenciou o
curso do século XX.” (L.26/27).
B) “Quando se aprende a lidar com o computador, novos
horizontes se abrem na vida do usuário.” (L.20/21).
C) “A cada dia que passa, a informática vem adquirindo
cada vez mais relevância na vida das pessoas.” (L.11/12).
D) “A internet é uma ferramenta maravilhosa, porém nem
sempre é usada corretamente” (L.7).
QUESTÃO 03

O termo “isto” (L.27) é referente a:
A) “a informática talvez seja a área que mais influenciou o
curso do século XX.” (L.26/27).
B) “O mundo está informatizado” (L.26).
C) “se deve ao avanço tecnológico” (L.27).
D) “Se hoje vivemos na Era da Informação” (L.27).
QUESTÃO 04

Sobre o termo transcrito, está CORRETO o que se afirma
em

funciona como complemento nominal.
D) A expressão conjuntiva “por isso” (L.9) tem valor
explicativo.
QUESTÃO 06

No que se refere aos recursos da língua usados no texto,
está CORRETO o que se afirma em:
A) A expressão “necessidade” (L.4) mudará de função
sintática caso haja a substituição do verbo “haver” pela
forma verbal correlata “existir”.
B) Os vocábulos “se”, em “Quando se aprende a lidar
com o computador, novos horizontes se abrem na vida
do usuário.” (L.20/21), são iguais do ponto de vista da
articulação argumentativa, quanto à intenção
comunicativa do articulista.
C) Na oração “...porém nem sempre é
corretamente” (L.7) tem predicado nominal.

usada

D) Na palavra “Hoje” (L.16) não há ocorrência de dígrafo.
QUESTÃO 07

O verbo é uma importante marca linguística do discurso,
que expressa diferentes ideias e, através de suas flexões,
informa voz, pessoa, modo, tempo e número em que está
sendo usado, além de outra categoria: aspecto.
A partir dessa informação, está CORRETO o que se afirma
sobre a forma verbal transcrita em:

A) “ou” (L.8) indica alternância excludente.

A) “poderia ser” (L.22) indica a incerteza de um fato
passado.

B) “como” (L.12) exprime ideia de conformidade.

B) “seja” (L.26) expressa um fato incerto no presente.

C) “quase” (L.33) indica aproximação.

C) “vem adquirindo”
momentânea.

D) “uma”, em “inovações em uma empresa” (L.34),
individualiza o termo “empresa”.
CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO (CÓD. 133)

(L.11)

expressa

uma

ação

D) “haja” (L.4) indica um fato certo no presente.
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QUESTÃO 08

Leia:
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QUESTÃO 12

O termo “obsoletas” (L.19) significa:

I - “...A internet é uma ferramenta maravilhosa, (L. 7)
II - porém nem sempre é usada corretamente”. (L.7).

A) “Precisas.”
B) “modernas”.

Em relação ao item I, o segundo fragmento expressa uma

C) “defasadas”.

ideia de:

D) “Comuns”.

A) Adição.
B) Conclusão.
C) Explicação.
D) Ressalva.
QUESTÃO 09

Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:
A) Os termos “lhes” (L.14) e “em um mesmo lugar”
(L.4/5) completam o sentido de um verbo.
B) O vocábulo “informática” (L.33) exerce função sintática
de objeto direto.
C) A expressão “que passa” (L.11) tem valor enfático,
podendo ser retirada da frase sem que ela sofra
alteração de natureza sintática.
D) O pronome “toda” (L.22) individualiza o substantivo
com o qual de relaciona.

QUESTÃO 13

Exerce a mesma função sintática que o termo “das pessoas”
(L.11/12) a expressão:
A) “de problemas” (L.4).
B) “de famílias” (L.13).
C) “de tecnologias obsoletas” (L.19).
D) “de dados” (L.28).
QUESTÃO 14

Os grupos de letras encontrados na palavra “grande” (L.2)
são classificados como:
A) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente.
B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente.
C) Apenas encontros consonantais
D) Apenas dígrafos

QUESTÃO 10

De acordo com texto:
A) “devidamente” (L.30) possui valor superlativo.
B) “para” (L.18) expressa finalidade.
C) “sobre” (L.3) tem valor de causa.
D) “por” (L.19) indica lugar.

QUESTÃO 15

Há dígrafo e ditongo, respectivamente, na alternativa:
A) “cresce” (L.13) e “dia” (L.11).
B) “empresas” (L.24) e “sociedade” (L.30).
C) “nossa” (L.30) e “tecnologias” (L.23).

QUESTÃO 11

D)

“mundo” (L.26) e “decidam” (L.31).

Há correspondência modo-temporal entre a forma verbal
simples “influenciou” (L.26) e a composta:
A) tivesse influenciado.
B) tinha influenciado.
C) teria influenciado.
D) tem influenciado.
CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO (CÓD. 133)
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20
QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

Sobre site de buscas na internet, utilizando a ferramenta de
pesquisa GOOGLE, julgue as afirmativas abaixo:

Considere o texto a seguir.

I.

“Programa similar ao worm e que possui mecanismos de

II.

III.

Para excluir palavras da pesquisa, coloque - antes de
uma palavra que você queira deixar de fora. Por
exemplo, Futebol –jogador.
Para pesquisar uma palavra ou frase exata, coloque o
trecho entre aspas. Por exemplo, “o maior time do
mundo”.
Para pesquisar em um site específico, coloque site:
antes
de
um
site
ou
domínio.
Por
exemplo, site:institutomachadodeassis.com.br

comunicação com o invasor que permitem que ele seja
remotamente controlado”
Trata-se de um:
A) Ransomware.
B) Rootkit.

Está CORRETO o que se afirma em:

C) Bot.

A) I e II, apenas.

D) Vírus.

B) II, apenas.
C) II e III, apenas.

QUESTÃO 20

D) I, II e III

A respeito das definições e características do hardware e do
QUESTÃO 17

software, analise as afirmações a seguir.

Em relação ao Word 2013 assinale o item INCORRETO:
A) A tecla F1 é usada para verificação de ortografia e
gramática.
B) No Word, você pode automatizar tarefas usadas com
frequência, criando e executando macros.
C) Para colocar bordas em uma página,
funcionalidade encontrada na guia DESIGN.

utilize

D) Você pode limpar facilmente toda a formatação
(como negrito, sublinhado, itálico, cores, sobrescrito,
subscrito e outros elementos) em seu texto e voltar
o texto para estilos de formatação padrão.
QUESTÃO 18

Em uma planilha elaborada no Microsoft Excel, na sua
configuração padrão, considere a seguinte fórmula, presente
na célula A1.
=MOD(7;3) + MÉDIA(1;2;3)^SOMA(2;3)

I.

O cache L1 é extremamente rápido, trabalhando
próximo à frequência nativa do processador.

II.

SETUP é um programa responsável pelo auto teste
feito sempre que ligamos o Micro.

III.

A RAM (Random Access Memory) é um tipo de
circuito eletrônico de memória que permite a leitura e
a escrita de dados.

Está CORRETO o que se afirma em:
A) I, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III

Qual será o resultado?
A) 243
B) 7777
C) 33
D) 0
CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO (CÓD. 133)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

“É parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada
à parada ou estacionamento de veículos, em caso de
emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 21 A 50
QUESTÃO 23

O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá,
obrigatoriamente, as faixas e passagens de pedestres em
boas condições de:

não houver local apropriado para esse fim”.

A) visibilidade e sinalização, apenas.

O fragmento acima se refere ao:

C) higiene, segurança e sinalização, apenas

B) visibilidade, higiene e segurança, apenas.
D) visibilidade, higiene, segurança e sinalização.

A) estacionamento.
B) cruzamento.
C) acostamento.
D) bordo da pista.
QUESTÃO 22

É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou
passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos
das vias rurais para circulação, podendo a autoridade
competente permitir a utilização de parte da calçada para
outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de
pedestres. A respeito disso, assinale a opção
INCORRETA.
A) 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 bordos da pista, em
fila única; exceto em locais proibidos pela sinalização e
nas situações em que a segurança ficar comprometida.
B) Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte
a serem construídas, deverá ser previsto passeio
destinado à circulação dos pedestres, que não deverão,
nessas condições, usar o acostamento.
C) Nas vias coletoras, quando não houver acostamento ou
quando não for possível a utilização dele, a circulação
de pedestres, na pista de rolamento, será feita com
prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em
fila única, em sentido contrário ao deslocamento de
veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e
nas situações em que a segurança ficar comprometida.
D) Onde houver obstrução da calçada ou da passagem
para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição
sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e
proteção para circulação de pedestres.

CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO (CÓD. 133)

QUESTÃO 24

A respeito dos Pedestres e Condutores de Veículos não
motorizados, assinale a opção verdadeira.
A) Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre
as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de
passagem, exceto nos locais com sinalização
semafórica, onde deverão ser respeitadas as
disposições do Código de Trânsito Brasileiro.
B) Nos locais em que houver sinalização semafórica de
controle de passagem será dada preferência aos
pedestres que não tenham concluído a travessia,
mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a
passagem dos veículos.
C) O ciclista, desmontado empurrando a bicicleta,
equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.
D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
QUESTÃO 25

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, canteiro
central é:
A) A parte da via, normalmente segregada e em nível
diferente, não destinada à circulação de veículos,
reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível,
à implantação de mobiliário urbano, sinalização,
vegetação e outros fins.
B) O obstáculo físico construído como separador de duas
pistas de rolamento, eventualmente substituído por
marcas viárias (canteiro fictício).
C) A margem da pista, podendo ser demarcada por linhas
longitudinais de bordo que delineiam a parte da via
destinada à circulação de veículos.
D) A parte da pista de rolamento destinada à circulação
exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica.
Página | 7
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QUESTÃO 26

Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará
precauções de segurança, levando em conta, principalmente,
a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos,
utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas
sempre que estas existirem numa distância de, até

QUESTÃO 29

Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a
via pública ou os demais veículos, tem como penalidade
administrativa:
A) multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e
apreensão do veículo.
B) multa e suspensão do direito de dirigir.

____________________dele.

C) retenção do veículo até que a irregularidade seja
sanada.

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.

D) retenção do veículo e recolhimento do documento de
habilitação.

A) sessenta metros
B) cinquenta metros
C) vinte metros
D) cem metros
QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

Segundo as normas do Código de Trânsito Brasileiro,
charrete é o:
A) veículo de tração animal destinado ao transporte de
pessoas.
B) veículo de, pelo menos, duas rodas a propulsão

Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação,
Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir
Ciclomotor constitui uma infração de trânsito:
A) gravíssima.
B) leve.
C) grave.
D) média.
QUESTÃO 28

humana.
C) veículo de propulsão humana utilizado no transporte de
pequenas cargas.
D) veículo de tração animal destinado ao transporte de
carga.
QUESTÃO 31

É infração de trânsito grave:
A) Deixar o condutor, envolvido em acidente com vítima,
de adotar providências para remover o veículo do

Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que,

local, quando determinadas por policial ou agente da

mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não

autoridade de trânsito.

estiver em condições de dirigi-lo com segurança tem como
penalidade:
A) recolhimento do documento de habilitação e retenção
do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270
do Código de Trânsito Brasileiro.
B) multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por
12 (doze) meses.
C) multa.
D) multa (duas vezes).
CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO (CÓD. 133)

B) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de
acidente de trânsito, quando solicitado pela autoridade
e seus agentes.
C) 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.
D) Deixar o condutor, envolvido em acidente com vítima,
de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo
fazê-lo.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 36

Marque a alternativa que apresenta uma infração de
trânsito média:

Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas,

A) Estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila
dupla.
B) Estacionar o veículo na pista de rolamento das
estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das
vias dotadas de acostamento.
C) Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (meiofio) de cinquenta centímetros a um metro.
D) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de
combustível.

suas entradas e saídas devidamente identificadas, na forma

estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter
regulamentada pelo:
A) CONTRAN.
B) CIRETRAN.
C) DETRAN.
D) CETRAN.

QUESTÃO 33
QUESTÃO 37

De acordo com a lei 9.503/97, a obra de construção civil
destinada a transpor uma depressão de terreno ou servir de
passagem superior é denominada de:
A)
B)
C)
D)

Vala.
Ponte.
Viaduto.
Área de pedestres.

De acordo com o art. 80 do Código de Trânsito Brasileiro,
sempre que necessário, será colocada ao longo da via,
sinalização

prevista

nesse

Código

e

em

legislação

complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a
utilização de qualquer outra. A respeito disso, observe os
itens a seguir.

QUESTÃO 34

De acordo com o art. 182 do Código de Trânsito Brasileiro,
parar o veículo na pista de rolamento das estradas, das
rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias
dotadas de acostamento é uma infração de trânsito:
A)
B)
C)
D)

leve.
grave.
média.
gravíssima.

I.

A sinalização será colocada em posição e condições
que a tornem perfeitamente visível e legível durante o
dia e a noite, em distância compatível com a segurança
do trânsito, conforme normas e especificações do
CONTRAN.

II.

O

CONTRAN

poderá

autorizar,

em

caráter

experimental e por período prefixado, a utilização de
sinalização não prevista nesse Código.

QUESTÃO 35

Via local é aquela:
A) Destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha
necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito
rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das
regiões da cidade.
B) Caracterizada por acessos especiais com trânsito livre,
sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos
lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível.
C) Caracterizada por interseções em nível, geralmente
controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes
lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o
trânsito entre as regiões da cidade.
D) Caracterizada por interseções em nível não
semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a
áreas restritas.
CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO (CÓD. 133)

III.

A responsabilidade pela instalação da sinalização nas
vias

internas

pertencentes

aos

condomínios

constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas
de estacionamento de estabelecimentos privados de
uso coletivo é de seu proprietário.
É verdadeiro o que se afirma em:
A) I.
B) I, II e III.
C) III.
D) I e II.
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QUESTÃO 38

Acerca da sinalização do trânsito, assinale a opção
INCORRETA.
A) 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, com ônus para quem o tenha colocado.
B) Os locais destinados pelo órgão ou entidade de
trânsito com circunscrição sobre a via à travessia de
pedestres deverão ser sinalizados com faixas pintadas
ou demarcadas no leito da via.
C) Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar
luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário
que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da
sinalização e comprometer a segurança do trânsito.
D) 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.
QUESTÃO 39

Os sinais de trânsito classificam-se, dentre outros, em:
1. luminosos.
2. verticais.
3. horizontais.
4. dispositivos de sinalização auxiliar.
5. sonoros.
6. gestos do agente de trânsito e do condutor.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 41

Observe os itens a seguir:
1. As indicações dos sinais sobre as demais normas de
trânsito.
2. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de
circulação e outros sinais.
3. As indicações do semáforo sobre os demais sinais.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a
sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:
A) 1, 2 e 3.
B) 2, 3 e 1.
C) 3, 2 e 1.
D) 2, 1 e 3.
QUESTÃO 42

Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis
apagados, transportando criança menor de sete anos ou que
não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua
própria segurança, tem como penalidade:
A) multa e suspensão do direito de dirigir.
B) multa e apreensão do veículo.
C) multa, agravada em até cinco vezes, a critério da
autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança.
D) multa.

A soma dos itens CORRETOS é:

QUESTÃO 43

A) 16
B) 21
C) 20
D) 17
QUESTÃO 40

É proibido ao pedestre:
I.
II.
III.

Veículo articulado é:
A) O veículo destinado ao transporte de carga, podendo
transportar dois passageiros, exclusive o condutor.
B) A combinação de veículos acoplados, sendo um deles
automotor.
C) A combinação de veículos, sendo o primeiro um
veículo automotor e os demais, reboques ou
equipamentos de trabalho agrícola, construção,
terraplenagem ou pavimentação.
D) O veículo automotor destinado ao transporte
simultâneo de carga e passageiro.
CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO (CÓD. 133)

IV.

Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo
quando houver sinalização para esse fim.
Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou
túneis, salvo onde exista permissão.
Permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto
para cruzá-las onde for permitido.
Andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea
ou subterrânea.

É CORRETO o que se afirma em:
A) I e II.
B) I, II e III.
C) I, II, III e IV.
D) II, III e IV.
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QUESTÃO 44

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 47

O trânsito de veículos nas vias terrestres, abertas à
circulação, obedecerá às seguintes normas, SALVO:

Acerca das normas gerais de circulação e conduta no
trânsito, assinale a opção INCORRETA.

A) A circulação far-se-á pelo lado direito da via,
admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas.
B) Os veículos precedidos de batedores terão prioridade
de passagem, respeitadas as demais normas de
circulação.
C) O condutor deverá guardar distância de segurança
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem
como em relação ao bordo da pista, considerando-se,
no momento, a velocidade e as condições do local, da
circulação, do veículo e as condições climáticas.
D) Quando uma pista de rolamento comportar várias
faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita
destinadas; ao deslocamento dos veículos mais lentos e
de maior porte, quando houver faixa especial a eles
destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem
e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade.

A) 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, bem como assegurar-se da
existência de combustível suficiente para chegar ao
local de destino.

QUESTÃO 45

Segundo o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, os
elementos de sinalização viária que se utilizam de placas,
marcas viárias, equipamentos de controle luminosos,
dispositivos auxiliares, apitos e gestos, destinados
exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e
pedestres, são denominados de:
A) sons por apito.
B) tara.
C) sinais de trânsito.
D) sinalização.

B) 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.
C) Todo condutor, ao perceber que outro que o segue
tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá: se estiver
circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a
faixa da direita, acelerarando a marcha; se estiver
circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na
qual está circulando, sem acelerar a marcha.
D) Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão
preferência de passagem sobre os demais, respeitadas
as normas de circulação.
QUESTÃO 48

Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem,
certificar-se de que:
I.

extensão suficiente para que sua manobra ponha em
perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido

QUESTÃO 46

De acordo com o art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro,
compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos
Municípios, no âmbito de sua circunscrição, EXCETO:
A) Implantar, manter e operar sistema de estacionamento
rotativo pago nas vias.
B) Aplicar as penalidades de advertência por escrito e
multa, por infrações de circulação, estacionamento e
parada previstas neste Código, notificando os infratores
e arrecadando as multas que aplicar.
C) Julgar os recursos interpostos pelos infratores.
D) Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema
Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e
compensação de multas impostas na área de sua
competência, com vistas à unificação do licenciamento,
à simplificação e à celeridade das transferências de
veículos e de prontuários dos condutores de uma para
outra unidade da Federação.
CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO (CÓD. 133)

A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa

contrário.
II.

Quem o precede na mesma faixa de trânsito não tenha
indicado o propósito de ultrapassar um terceiro.

III.

Nenhum condutor que venha atrás tenha começado
uma manobra para ultrapassá-lo.

É verdadeiro o que se afirma em:
A) II e III.
B) I, II e III.
C) II.
D) I e III.
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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 49

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 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:
I.

II.

III.

IV.

A prioridade de passagem na via e no cruzamento
deverá ocorrer com velocidade reduzida e com os
devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais
normas desse Código.
O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação
vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da
efetiva prestação de serviço de urgência.
Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando
a proximidade dos veículos, todos os condutores
deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda,
indo para a direita da via e parando, se necessário.
Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão
aguardar no passeio, só atravessando a via quando o
veículo já tiver passado pelo local.

A quantidade de assertivas CORRETAS é:
A) 2
B) 4
C) 1
D) 3
QUESTÃO 50

“São elementos colocados na posição vertical, fixados ao
lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo mensagens de
caráter permanente e, eventualmente, variáveis, mediante
símbolo

ou

legendas

pré-reconhecidas

e

legalmente

instituídas como sinais de trânsito”.
O trecho acima se refere à(s):
A) passagem subterrânea.
B) passarela.
C) pista.
D) placas.

CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO (CÓD. 133)

Página | 12

