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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
A morte da pena de morte
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Em todo o mundo, as condenações à morte passam por
uma lenta, mas certeira decadência. A pena de morte está nas
últimas. Nos EUA, o único país desenvolvido com pena capital, as
execuções não param de diminuir. Mas não pelos motivos que
você imagina.
Dói no bolso: na potência norte-americana, é o dinheiro
que está acabando com as execuções. É mais caro para os cofres
públicos executar alguém do que mantê-lo preso para o resto da
vida. O motivo para isso são os procedimentos extras que a pena
de morte exige: há mais apelações e mais anulações de sentença,
os advogados envolvidos são mais caros, e o manuseio dos
processos também (celas isoladas, vigilância reforçada etc.).
Além disso, para grandes males, grandes remédios:
ainda é difícil de conseguir os remédios para as injeções letais.
Farmacêuticas têm se recusado a produzir os químicos usados
nas execuções com medo de represálias ou de má repercussão
pública. Assim, Estados têm usado remédios pouco testados e ou
de procedências duvidosas. Foi o que aconteceu em Oklahoma,
quando um preso agonizou por 43 minutos antes de morrer (o
normal é dez minutos) por uma mistura de remédios nova. O caso
pegou mal e as execuções seguintes acabaram adiadas.
Por fim, o próprio sistema não quer. Hoje, quase todos
os Estados americanos não permitem a liberdade condicional para
condenados à prisão perpétua. Assim, diminuíram os pedidos de
execuções, já que os condenados não vão voltar à sociedade. Em
pesquisas, 77% dos jurados americanos atribuíram a pena de
morte por medo de o réu obter liberdade condicional.

A MORTE da pena de morte. Superinteressante, São Paulo, n. 333, p. 16, maio 2014. (Texto
adaptado)

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa CORRETA.
O texto “A morte da pena de morte” tem como objetivo:
(A) defender a pena de morte no combate ao crime.
(B) criticar a condenação à morte sem motivos graves.
(C) questionar a aplicação da pena de morte em todos os
países.
(D) discutir os motivos que têm levado ao abandono da pena
de morte nos EUA.
QUESTÃO 02
A partir da leitura do texto descrito, é CORRETO afirmar que:
(A) a maioria dos países desenvolvidos escolhe outras formas
de condenação em lugar da pena de morte.
(B) os condenados à pena de morte têm o direito à liberdade
condicional.
(C) os EUA aumentaram as condenações à pena de morte.
(D) o processo de condenação à morte é rápido.
QUESTÃO 03
De acordo com o texto “A morte da pena de morte”, são
argumentos para o fim da pena de morte, EXCETO:
(A) é um processo muito caro.
(B) exige medicamentos difíceis de serem conseguidos.
(C) faz com que os condenados agonizem sem necessidade
no momento da morte.
(D) pode ser substituída pela prisão perpétua, que mantém o
condenado longe da sociedade.

QUESTÃO 04
Marque a alternativa CORRETA de acordo com o texto “A
morte da pena de morte”.
Na frase “Mas não pelos motivos que você imagina.” (linhas 4
e 5), o pronome “você” refere-se ao leitor do texto. Por essa
frase, entende-se que o leitor:
(A) tem uma opinião sábia sobre a pena de morte.
(B) duvida da pena de morte como solução para os crimes.
(C) sabe quais são os países que não aplicam a pena de
morte.
(D) desconhece as causas da redução do número de
condenações à morte.
QUESTÃO 05
Marque a alternativa CORRETA de acordo com o texto. Na
frase “O caso pegou mal e as execuções seguintes acabaram
adiadas” (linhas 20 e 21), a expressão destacada tem sentido
igual a
(A)
(B)
(C)
(D)

foi mal visto.
foi ignorado.
foi desmerecido.
foi desconsiderado.

QUESTÃO 06
Analise as sentenças a seguir, atentando-se para as palavras
destacadas.
I. “A morte da pena de morte” (título).
II. “A pena de morte está nas últimas.” (linhas 2 e 3).
III. “Dói no bolso: na potência norte-americana, é o dinheiro
que está acabando com as execuções.” (linhas 6 e 7).
IV. “Assim, diminuíram os pedidos de execuções, já que os
condenados não vão voltar à sociedade.” (linhas 24 e
25).
Marque a alternativa CORRETA.
Uma palavra está em sentido figurado quando não pode ser
compreendia “ao pé da letra”, ou seja, conforme seu significado
literal e exato. Dentre os termos destacados nas frases
anteriores, estão em sentido figurado apenas:
(A)
(B)
(C)
(D)

“morte” e “nas últimas”.
“morte”, “dói” e “nas últimas”.
“condenados” e “nas últimas”.
“dói”, “morte” e “condenados”.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa CORRETA.
Uma mesma palavra pode ter diversos significados. Releia o
trecho a seguir, atentando-se para o sentido do termo
destacado: “Além disso, para grandes males, grandes
remédios [...].” (linha 13).
Nesse caso, “grandes” refere-se:
(A)
(B)
(C)
(D)

ao valor de mercado do medicamento.
à eficiência da droga usada para matar.
ao tamanho do frasco que contém o remédio.
à quantidade do remédio injetado no condenado.

QUESTÃO 08
Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que propõe a
divisão silábica CORRETA para a palavra retirada do texto.
(A)
(B)
(C)
(D)
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processos (linha 12) = pro – ce – ssos
decadência (linha 2) = de – ca – dên – ci – a
condenações (linha 1) = con – de – na – ções
Farmacêuticas (linha 15) = Far – ma – cê – u – ticas
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 13

O substantivo é a palavra que usamos para nomear os seres,
as ações, os sentimentos e outros. Já o adjetivo é o termo que
dá qualidade ao ser; por isso, acompanha o substantivo. Por
sua vez, o verbo pode indicar ação, estado, fenômenos
naturais, desejos, sendo flexionado em tempo, modo, número,
pessoa e voz.

O taxista verificou hoje que seu carro está com 7.635
quilômetros rodados e que no manual de instruções do carro
especifica-se que se deve trocar o óleo do motor a cada 10.000
quilômetros rodados.

Assinale a alternativa CORRETA em que os termos
destacados são adjetivo, verbo e substantivo, nessa ordem.
(A) “[...] as condenações à morte passam por uma lenta,
mas certeira decadência.” (linhas 1 e 2)
(B) “Por fim, o próprio sistema não quer.” (linha 22)
(C) “Assim, diminuíram os pedidos de execuções [...].”
(linhas 24 e 25)
(D) “[...] ainda é difícil de conseguir os remédios para as
injeções letais. (linha 14)
QUESTÃO 10
Assinale a alternativa que apresenta o plural INCORRETO para
a palavra retirada do texto.
(A)
(B)
(C)
(D)

réu (linhas 27) = réis
capital (linha 3) = capitais
condicional (linha 23) = condicionais
repercussão (linha 16) = repercussões

Assinale a alternativa CORRETA que apresenta quantos
quilômetros faltam para a primeira troca de óleo do motor.
(A)
(B)
(C)
(D)

1.985.
2.115.
2.365.
3.475.

QUESTÃO 14
Um condomínio residencial tem uma piscina de 9 metros de
comprimento, 5 metros de largura e 2 metros de profundidade.
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o volume
necessário, em metros cúbicos de água, para encher
completamente essa piscina.
(A)
(B)
(C)
(D)

18.
35.
45.
90.

QUESTÃO 15
PROVA DE MATEMÁTICA

Palmas é a capital e também a maior cidade do estado do
Tocantins. Fundada em 20 de maio de 1989, quantos anos
completos Palmas tem hoje?

QUESTÃO 11
Um turista fez uma viagem em três etapas para conhecer as
paisagens tocantinenses. A primeira etapa da viagem, ele fez
1
de carro e percorreu
da distância total, a segunda etapa ele
2
2
fez de ônibus e percorreu
do restante da viagem, e a
3
terceira etapa ele fez de moto.
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à fração da
distância total correspondente à terceira etapa da viagem.
1
6
1
(B)
3
2
(C)
3
5
(D)
6

(A)

QUESTÃO 12
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o valor da
televisão do anúncio:

Economize 2 reais e 60 centavos por dia
e
adquira uma televisão em
um ano de 365 dias.

(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 730,00.
R$ 949,00.
R$ 1.898,00.
R$ 9.490,00.

Provas de conhecimentos

Considere a data atual, que é junho de 2014 e assinale a
alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

23.
24.
25.
26.

Anotações
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PROVA DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 20

QUESTÃO 16

No Sistema Operacional Windows, pode-se ter acesso às
propriedades de disco onde encontra-se várias informações
sobre a unidade conforme a imagem a seguir.

Navegador ou Browser são programas usados para visualizar
páginas na Internet. Assinale a alternativa contendo somente
navegadores usados para navegação na web.
(A)
(B)
(C)
(D)

HTTP, Google.com.br
E-mail, Internet Explorer
Google Explorer, Mozilla Firefox
Internet Explorer, Mozilla Firefox

QUESTÃO 17
Analise a planilha a seguir desenvolvida em Microsoft Excel
usando suas configurações padrões.

Dada a operação =SOMA(A1:A5) aplicada na célula C7, o
resultado é:
(A)
(B)
(C)
(D)

8
9
10
11

QUESTÃO 18
Para enviar com sucesso uma mensagem de E-mail pela
internet é preciso que o endereço do destinatário esteja escrito
de forma correta, sem erros na escrita.
Assinale a alternativa que representa uma forma CORRETA de
um endereço de E-mail.
(A)
(B)
(C)
(D)

nomedoemail@provedor.com.br
http://nomedoemail@provedor.com.br
nomedoemail://provedor.com.br
@nomedoemail.com.br

Com base na imagem, assinale a afirmativa CORRETA.
(A) Essa janela de propriedade de disco pode ser ativada na
opção da barra de configurações do Microsoft Word.
(B) Clicando-se no botão Limpeza de Disco, dar-se-á o
processo de formatação do computador, limpando todo o
seu conteúdo.
(C) De acordo com a figura, pode-se afirmar que falta menos
da metade do disco para preencher toda sua capacidade
de armazenamento.
(D) O nome da Unidade de Disco é NTFS.

QUESTÃO 19

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS

Analise as afirmativas e assinale com V (VERDADEIRO) ou F
(FALSO)

QUESTÃO 21

(

) O programa scandisk é usado para detectar e corrigir
erros em uma unidade de disco.
) O Windows XP é um Sistema Operacional que foi
fabricado e lançado após o Windows 7 com várias
correções e melhoramentos feitos pela Microsoft.
) No Sistema Operacional Windows 7, em sua
configuração padrão, os atalhos CTRL+X, ALT+TAB e
CTRL+Z tem respectivamente as ações de Recortar,
Alternar entre janelas e Desfazer.
) O Outlook Express é um sistema de planilha eletrônica
cuja função é gerenciar a caixa de e-mail dos usuários
do Windows.

(

(

(

Marque a alternativa que contenha a sequência CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

V–F–V–F
F–V–F–V
F–F–V–V
V–F–V–V

Provas de conhecimentos

O lago de Palmas, formado pela construção da usina
hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães apresenta algumas praias
com infraestrutura para o turismo.
É CORRETO afirmar que uma das praias de Palmas é
denominada:
(A)
(B)
(C)
(D)

Praia da Gaivota.
Praia da Graciosa.
Praia da Tartaruga.
Praia da Ilha Grande.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 28

Sobre o estado do Tocantins, situado na região norte do Brasil,
é CORRETO afirmar que:

Assinale a alternativa CORRETA.

(A) faz parte da região do país em que se encontram áreas de
clima subtropical, com chuvas bem distribuídas ao longo
do ano.
(B) a vegetação natural está adaptada às condições de clima e
solo, destacando-se a floresta de Mata Atlântica, localizada
no planalto residual do Araguaia-Tocantins.
(C) a localização geográfica, bem como as condições de
relevo e vegetação, favoreceram a colonização regional
com base na extração de madeira e mate.
(D) o relevo, em geral, é considerado plano, ou suavemente
ondulado, estendendo-se por imensos planaltos e
chapadões, com pouca variação altimétrica.

Ao entrar em exercício, como condição essencial para a
aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por
período de:
(A)
(B)
(C)
(D)

12 (doze) meses.
24 (vinte e quatro) meses.
36 (trinta e seis) meses.
48 (quarenta e oito) meses.

QUESTÃO 29
Quanto ao direito às férias, assinale a alternativa CORRETA.

QUESTÃO 23
É CORRETO afirmar que as cores que compõem a bandeira
de Palmas são:
(A)
(B)
(C)
(D)

branco, azul e ouro.
branco, verde e azul.
branco, verde e ouro.
branco, azul e vermelho.

QUESTÃO 24
Sobre a divisão distrital de Palmas, é CORRETO afirmar que o
município é constituído pelos distritos de Palmas, Taquaruçu
e?
(A)
(B)
(C)
(D)

Canela.
Buritirana.
Taquaralto.
Luzimangues.

QUESTÃO 25
Sobre o rio Tocantins, é CORRETO afirmar que:
(A) nasce na Serra Dourada, em Goiás, e sua foz está
localizada na divisa dos estados do Tocantins e Maranhão.
(B) suas águas encontram as do rio Araguaia na divisa dos
estados do Tocantins e da Bahia.
(C) juntamente com o rio Araguaia, forma uma das principais
Bacias Hidrográficas do Brasil.
(D) a construção de usinas hidrelétricas em seu curso
favoreceu a navegação, criando uma alternativa viável
para o transporte de mercadorias.
PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE
PALMAS/TO
QUESTÃO 26
Assinale a alternativa CORRETA.
É requisito básico para investidura em cargo público municipal:
(A) estar quite ou estar em processo de regularização das
obrigações militares.
(B) estar quite ou estar em processo de regularização das
obrigações eleitorais.
(C) provar aptidão física exigida para o exercício do cargo.
(D) ter a idade mínima de vinte e um anos.
QUESTÃO 27
Assinale a alternativa CORRETA.
É forma de provimento de cargo público:
(A)
(B)
(C)
(D)

a indicação.
o aproveitamento.
a colocação.
a posse.

Provas de conhecimentos

(A) O servidor poderá acumular até o máximo de 4 (quatro)
períodos de férias, ou seja, pode permanecer até o
máximo de 4 (quatro) anos sem gozar do seu direito às
férias.
(B) Ao servidor, para ter direito às férias, será exigido um
período aquisitivo mínimo de 6 (seis) meses de exercício.
(C) As férias poderão ser parceladas em até 3 (três) etapas, a
critério exclusivamente do servidor.
(D) Em caso de parcelamento das férias, o servidor receberá
o valor do adicional de férias quando da utilização do
primeiro período.
QUESTÃO 30
Quanto à licença, assinale a alternativa INCORRETA.
(A) Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de
doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos,
do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que
viva às suas expensas e conste do seu assentamento
funcional, mediante comprovação pela Junta Médica
Oficial.
(B) Poderá ser concedida licença ao servidor efetivo estável
ou ao estabilizado para acompanhar cônjuge ou
companheiro, igualmente servidor do Município, que foi
deslocado por motivo de serviço para outro ponto do
território nacional ou do exterior.
(C) Após cada quinquênio de exercício o servidor efetivo
estável ou o estabilizado poderá, no interesse da
Administração Pública, e nos termos do regulamento,
afastar-se do exercício do cargo efetivo, por até três
meses, para participar de curso de capacitação, que
tenha relação com a área de atuação de seu cargo.
(D) A critério da Administração Pública, poderá ser concedida
ao servidor de cargo efetivo, estável ou em período de
estágio probatório, licença para o trato de assuntos
particulares pelo prazo de até 05 (cinco) anos
consecutivos, sem remuneração, prorrogável uma única
vez por período não superior a esse limite.
QUESTÃO 31
Assinale a alternativa CORRETA.
Poderá o servidor ausentar-se do serviço, sem qualquer
prejuízo:
(A) por 3 (três) dias, para doação de sangue.
(B) por até 8 (oito) dias, para se alistar como eleitor.
(C) por 5 (cinco) dias consecutivos, pelo falecimento do
cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos,
enteados, menor sob guarda ou tutela, irmãos ou
curatelados.
(D) por 15 (quinze) dias consecutivos ao pai pelo nascimento
do filho.
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QUESTÃO 32

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Assinale a alternativa INCORRETA.

QUESTÃO 36

Para fins de contagem de tempo de serviço, é considerado
como de efetivo exercício o período de:

Um condutor estaciona seu veiculo em frente à sua residência,
junto à guia da calçada (meio fio) sendo que a mesma
encontra-se rebaixada e destinada à entrada e saída de
veículos (garagem) exclusiva para o seu veículo.

(A)
(B)
(C)
(D)

férias.
licença para tratar de interesses particulares.
licença para capacitação.
afastamento para estudo no exterior.

QUESTÃO 33
Assinale a alternativa INCORRETA.
São deveres do servidor:
(A)

cumprir, com exatidão e em toda e qualquer circunstância,
as ordens dos superiores hierárquicos e dos chefes dos
poderes do Município.
(B) atender com presteza, ao público em geral, prestando as
informações requeridas, ressalvadas as protegidas por
sigilo e tratar com urbanidade as pessoas.
(C) ser leal às instituições a que servir e guardar sigilo sobre
assunto da repartição.
(D) ser assíduo e pontual ao serviço e zelar pela economia do
material e a conservação do patrimônio público.
QUESTÃO 34
Assinale a alternativa CORRETA.
O prazo para a realização do processo administrativo
disciplinar, contados da data de publicação do ato que
constituir a comissão será de:
(A)
(B)
(C)
(D)

60 (sessenta) dias improrrogáveis.
60 (sessenta) dias, prorrogável por igual prazo.
90 (noventa) dias improrrogáveis.
90 (noventa) dias, prorrogável por igual prazo.

QUESTÃO 35
Assinale a alternativa CORRETA.
A sanção de advertência será aplicada pela inobservância de
dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma
interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave,
bem como no seguinte caso:
(A)

coagir ou aliciar subordinados no sentido de se filiarem à
associação profissional ou sindical, ou a partido político.
(B) inassiduidade habitual.
(C) incontinência pública e conduta escandalosa, na
repartição.
(D) utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em
serviços ou atividades particulares.

Sobre o caso apresentado, marque a alternativa CORRETA em
relação à conduta do condutor.
(A) Não será considerada infração, pois o único veículo a ser
estacionado será o do próprio condutor.
(B) Não será considerada infração, pois estacionar em frente
à guia da calçada (meio fio), sendo que a mesma se
encontra rebaixada e destinada à entrada e saída de
veículos (garagem) não é infração de trânsito.
(C) Será considerada infração leve, segundo o Artigo 181 IX
do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, tendo como
penalidade multa e tendo como medida administrativa
remoção do veículo.
(D) Será considerada infração média, segundo o Artigo 181 IX
do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, tendo como
penalidade multa e como medida administrativa, remoção
do veículo.
QUESTÃO 37
Um motociclista, ao conduzir uma motocicleta emprestada por
um amigo, percebe que o som produzido pelo motor está muito
alto. Ao verificar o escapamento, o mesmo percebe que a
descarga está livre.
Sobre o caso apresentado, marque a alternativa CORRETA.
(A) De acordo com
conduzir veiculo
leve.
(B) De acordo com
conduzir veiculo
média.
(C) De acordo com
conduzir veiculo
grave.
(D) De acordo com
conduzir veiculo
gravíssima.

o Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
com descarga livre é infração de trânsito
o Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
com descarga livre é infração de trânsito
o Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
com descarga livre é infração de trânsito
o Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
com descarga livre é infração de trânsito

QUESTÃO 38
Analise as afirmativas a seguir, em relação às infrações de
trânsito.
I. Dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis à
segurança.
II. Dirigir com atenção e com os cuidados indispensáveis à
segurança.
III. Conduzir o veículo com qualquer uma das placas de
identificação sem condições de legibilidade e visibilidade.
IV. Conduzir em dias de chuva forte com a velocidade
compatível com as condições de trânsito e de segurança.
V. Conduzir veículo com dispositivo antirradar.
Marque a alternativa que contempla CORRETAMENTE todas
as infrações de trânsito, contidas nas afirmativas acima.
(A)
(B)
(C)
(D)

Provas de conhecimentos

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I e II corretas.

UFT/COPESE

QUESTÃO 39
Com base no artigo 7 da lei n° 9.503/97, que instituiu o Código
de Trânsito Brasileiro – CTB, quais desses órgãos não está
inserido no Sistema Nacional de Trânsito – SNT, marque a
alternativa CORRETA.
(A) Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.
(B) Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN e o
Conselho
de
Trânsito
do
Distrito
Federal
CONTRANDIFE.
(C) Polícia Rodoviária Federal.
(D) Polícia Federal.
QUESTÃO 40
De acordo com o artigo 13 do CTB, as Câmaras Temáticas são
órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por
especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões
e embasamento técnico sobre assuntos específicos para
decisões daquele colegiado.
Levando em consideração que cada Câmara Temática possui
uma coordenação, marque a alternativa CORRETA que
demonstra como é feita essa escolha.
(A) Por meio de eleição dos respectivos membros da Câmara
Temática.
(B) Por meio de análise curricular de cada membro da
Câmara Temática.
(C) Por meio de indicação da Presidência do CONTRAN.
(D) Por meio de indicação da Presidência da República.
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QUESTÃO 43
Com base no artigo 170 do CTB, que diz sobre dirigir
ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via
pública, ou os demais veículos. Marque a alternativa
CORRETA em relação a essa conduta.
(A) Trata-se de uma infração de trânsito gravíssima, com
penalidade de multa.
(B) Trata-se de uma infração de trânsito, porém sem previsão
de penalidade.
(C) Trata-se de um crime de trânsito, com penalidade de 01
ano a 06 anos detenção.
(D) Trata-se de uma conduta normal e aceitável se for para
revidar tal ameaça.

Leia o fragmento de texto a seguir e responda as QUESTÕES
44 e 45.
Durante as blitz repressivas realizadas pela Polícia Militar e
DETRAN na Zona da Mata rondoniense no mês de agosto,
foram realizadas 520 autuações, e removidos 70 veículos com
lacre rompido, licenciamento atrasado e condutores sem
carteira de habilitação. Somente na última blitz realizada nos
municípios de São Felipe, Primavera, Parecis e Novo Horizonte
foram presos 3 condutores que dirigiam sob influência de álcool
constatada após teste com ‘’bafômetro’’.
http://www.detran.ro.gov.br/2013/09/blitz-repressiva-prende-3-condutoresembriagados-na-zona-da-mata/. Acesso em 06 jun. 2014. (Fragmento Adaptado)

QUESTÃO 41
Ética é o estudo dos valores morais e princípios ideais do
comportamento humano. Ética no trânsito é o motivo pelo qual
agimos de forma clara e segura.
Marque a alternativa INCORRETA acerca de ética no trânsito.
(A) Deve-se agir sempre com respeito aos demais condutores
e pedestre.
(B) Fazer uso da educação, a todo o momento, sendo sempre
prestativo.
(C) Não tolerar ações indevidas dos demais condutores.
(D) Fazer uso do controle emocional em todos os momentos
para facilitar os relacionamentos no trânsito.
QUESTÃO 42
De acordo com o Capítulo XIX Dos Crimes de Trânsito da Lei
n° 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro –
CTB.
Analise as afirmativas a seguir em relação aos Crimes de
Trânsito.
I. Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em via
providas de iluminação públicas.
II. Transitar com o veículo derramando, lançando ou
arrastando sobre a via qualquer objeto que possa
acarretar risco de acidente.
III. Afastar-se o condutor do veiculo do local do acidente,
para fugir a responsabilidade penal ou civil que lhe
possa ser atribuída.
IV. Transitar com o veículo efetuando transporte
remunerado de pessoas ou bens, quando não for
licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou
com permissão da autoridade competente.
V. Dirigir veículo automotor, em via publica, sem a devida
permissão para dirigir ou, ainda, se cassada o direito de
dirigir, gerando perigo de dano.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

Provas de conhecimentos

QUESTÃO 44
Sobre o caso apresentado, marque a alternativa CORRETA em
relação ao Anexo I- Conceitos e Definições de Policiamento
Ostensivo de Trânsito.
(A) Função exercida pelas Polícias Militares e Guardas
Municipais Civis com o objetivo de prevenir e reprimir atos
relacionados com a segurança pública e de garantir
obediência às normas relativas à segurança de trânsito,
assegurando a livre circulação e evitando acidentes.
(B) Função exercida pelas Polícias Militares com o objetivo de
prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança
pública e de garantir obediência às normas relativas à
segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e
evitando acidentes.
(C) Função exercida pelas Polícias Militares, Agentes de
Trânsito Municipais e Guardas Municipais Civis com o
objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a
segurança pública e de garantir obediência às normas
relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre
circulação e evitando acidentes.
(D) Função exercida pelas Guardas Municipais Civis e
Agentes de trânsito Municipais com o objetivo de prevenir
e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de
garantir obediência às normas relativas à segurança de
trânsito, assegurando a livre circulação e evitando
acidentes.
QUESTÃO 45
Ainda sobre o caso apresentado, e de acordo com o artigo 165
do CTB, marque a alternativa CORRETA em relação ao tempo
de suspensão do direito de dirigir. (Conduzir veículo automotor
após ingerir bebida alcoólica).
(A)
(B)
(C)
(D)

Suspensão 06 meses.
Suspensão 06 meses a 12 meses.
Suspensão de 12 meses.
Suspensão de 18 meses.
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QUESTÃO 46

QUESTÃO 49

A ética profissional é o conjunto de práticas que determinam a
adequação no exercício de qualquer profissão, sendo assim,
existem alguns princípios que a compõem.

De acordo com o CTB, a sinalização de Regulamentação, tem
por finalidade informar aos usuários as condições, proibições,
obrigações ou restrições no uso da via. Suas mensagens são
imperativas e o desrespeito a elas constitui infração.

Marque a alternativa CORRETA em relação a essa afirmação.
(A) A honestidade não faz parte desses princípios, pois em
algumas situações deve-se evitar a verdade e impedir
punições.
(B) O sigilo faz parte desses princípios, pois alguns assuntos
são confidenciais por motivo de segurança.
(C) A humildade não faz parte desses princípios, pois
reconhecer que errou pode prejudicar no seu conceito
pela chefia.
(D) A parcialidade faz parte desses princípios, pois algumas
pessoas devem ser tratadas de acordo com o
cargo/função que ocupam.
QUESTÃO 47
Um condutor comete inobservância (não cumprimento) à
sinalização de trânsito, todavia, esta era insuficiente ou
incorreta.
Considerando o caso apresentado e com base no artigo 90 do
Código de Trânsito Brasileiro – CTB, marque a opção
CORRETA.
(A) Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código.
(B) Não poderá sofrer as sanções previstas neste Código,
desde que o condutor não seja reincidente em infrações
de trânsito.
(C) Poderá sofrer as sanções previstas neste Código, em
qualquer situação.
(D) Poderá sofrer as sanções previstas neste Código,
somente se houve o desrespeito proposital à sinalização
por parte do condutor.
QUESTÃO 48
De acordo com o CTB, a sinalização de Advertência tem como
finalidade alertar os usuários da via para condições
potencialmente perigosas, indicando sua natureza.
Marque a opção CORRETA em relação à placa a seguir.

De acordo com o texto, marque a opção CORRETA em relação
à placa a seguir.

R-37
(A) Proibido o trânsito de bicicletas.
(B) Proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e
ciclomotores.
(C) Proibido somente o trânsito de motocicletas e motonetas.
(D) Proibido somente o trânsito de ciclomotores.
QUESTÃO 50
Analise as afirmativas a seguir em relação à Sinalização de
Obras em que a mesma se destaca pelas combinações das
cores laranja e preta e que, segundo o CTB, têm como
características a utilização dos sinais e elementos de
sinalização vertical, horizontal, semafórica e de dispositivos de
sinalização auxiliares de forma que:
I. os usuários sejam orientados sobre caminhos
alternativos.
II. os usuários da via sejam advertidos sobre a intervenção
realizada e possam identificar seu caráter temporário.
III. os usuários da via sejam advertidos sobre a intervenção
realizada e possam identificar seu caráter definitivo.
IV. sejam preservadas as condições de segurança e fluidez
do trânsito e de acessibilidade.
V. sejam diminuídas as condições de segurança e
dificultando a fluidez do trânsito e de acessibilidade.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

QUESTÃO 51

A-21b.
(A)
(B)
(C)
(D)

Alargamento da pista à esquerda.
Alargamento da pista à direita.
Estreitamento da pista à direita
Estreitamento da pista à esquerda.

Provas de conhecimentos

O pedestre é o usuário mais importante das vias públicas de
acordo com o § 2° do inciso XII do artigo 29 do CTB. Em ordem
decrescente, os veículos de maior porte serão responsáveis
pela segurança dos menores, os motorizados pelos não
motorizados e, juntos, pela incolumidade (bem-estar) dos
pedestres, sendo que os mais indefesos são, principalmente,
idosos, crianças e portadores de deficiência física e
necessidades especiais.
Marque a alternativa INCORRETA, em relação à conduta do
motorista para evitar atropelamentos.
(A) Reduzir a velocidade em locais com muito movimento de
pedestres.
(B) Reduzir a velocidade ao se aproximar de faixas de
segurança (faixa de pedestre).
(C) Redobrar os cuidados nas paradas de ônibus e próximo
às escolas.
(D) Redobrar os cuidados e manobrar rapidamente, caso
precise dar marcha à ré em garagens ou
estacionamentos, mesmo se houver crianças por perto.

UFT/COPESE

QUESTÃO 52
Analise as afirmativas a seguir em relação ao capítulo VI do
CTB da Educação para o Trânsito.
I. É obrigatória a existência de coordenação educacional em
cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional
de Trânsito.
II. A educação para o trânsito deve ser promovida na préescola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus.
III. Cada órgão ou entidade de Trânsito estabelecerá,
anualmente, seu cronograma de campanha no âmbito de
sua circunscrição somente de acordo com as
peculiaridades locais.
IV. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui
dever prioritário e exclusivo do ministério da Educação.
V. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, do
Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do
CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas
destinados à prevenção de acidentes.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e IV estão incorretas.
Apena as afirmativas III e IV estão incorretas.
Apenas as afirmativas II, III e V estão incorretas.
Apenas as afirmativas I e III estão incorretas.

QUESTÃO 53
Um motorista ao sair de casa pela manhã em direção ao seu
trabalho conduz seu veículo automotor. Ele percebe que a
direção hidráulica do seu automóvel não estava funcionando
perfeitamente (direção do veículo dura e pesada). Diante do
exposto e em relação ao defeito apresentado nessa Direção
Hidráulica, analise as afirmativas a seguir.
I. Pneus com pressão muito abaixo do especificado podem
influenciar nesse tipo de defeito.
II. Pneus com pressão ideal recomendada pelo fabricante
podem influenciar nesse tipo de defeito.
III. Vazamentos no sistema da direção hidráulica podem
influenciar nesse tipo de defeito.
IV. Vazamento do Carter podem influenciar nesse tipo de
defeito.
V. A pane total da bomba hidráulica pode influenciar nesse
tipo de defeito.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
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QUESTÃO 55
As Condições Adversas são fatores desfavoráveis ou
inadequados que influenciam e prejudicam o real desempenho
no ato de conduzir um veículo, tornando maior a possibilidade
de acontecer um acidente de trânsito.
Marque a alternativa CORRETA em relação à Condição
Adversa do Condutor.
(A)
(B)
(C)
(D)

Alinhamento e balanceamento das rodas.
Aclives ou declives acentuados.
Chuva, neblina ou cerração.
Fadiga, cansaço e sono.

QUESTÃO 56
Com base no inciso VII do artigo 29 do CTB, os veículos
destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia,
os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias,
têm prioridade de trânsito e gozam de livre circulação, parada e
estacionamento, quando em serviço de urgência.
Marque a alternativa CORRETA sobre a conduta dos
pedestres que queiram fazer a travessia da via, após avistar
uma ambulância com sinal sonoro (sirene acionada) e luz
vermelha intermitente ligada (giroflex).
(A) Os pedestres têm prevalência em qualquer situação,
devendo fazer a travessia da via sem se preocupar.
(B) Os pedestres deverão aguardar no passeio e só fazer a
travessia quando o veículo já houver passado pelo local.
(C) Os pedestres deverão aguardar no passeio gesticular com
o braço junto à via e só fazer a travessia quando tiver
certeza de que o condutor visualizou sua intenção.
(D) Os pedestres deverão agrupar-se em um numero igual ou
superior a dez, para terem prioridade de passagem.
QUESTÃO 57
O condutor do carro A, ao se aproximar de uma interseção
verifica que a sinalização de regulamentação placa R-25 a, o
obriga a virar à esquerda. Diante dessa situação, a manobra
de conversão à esquerda deve ser precedida de luz indicadora
de direção do seu carro (seta) ou gesto convencional de braço
ou não?

Apenas as afirmativas I e II estão incorretas.
Apenas as afirmativas I e III estão incorretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão incorretas.
Apenas s afirmativas IV e V estão incorretas.

QUESTÃO 54
Conhecer bem o veículo e inspecioná-lo com frequência é
importante, pois pode evitar acidentes bem como prejuízos
materiais. Por isso, o senhor João que é taxista e um motorista
experiente, tem um cronograma de inspeção do seu taxi, a
cada 21 dias ele faz rigorosamente a verificação do nível da
água, do óleo, calibra os pneus e verifica toda a parte de
comunicação áudios visual do veículo (luzes, setas e buzina).
Considerando o exposto, marque a alternativa CORRETA em
relação à conduta do motorista para à inspeção do veículo.
(A) A conduta do motorista está errada, pois alguns itens
como água e óleo devem ser verificados diariamente.
(B) A conduta do motorista está errada, mas não causa risco
à segurança do trânsito nem prejuízos materiais.
(C) A conduta do motorista está certa, pois se deve ter um
cronograma de inspeção e segui-lo corretamente, para
evitar acidentes.
(D) A conduta do motorista está certa, porém exagerada, pois
esse espaço entre uma inspeção e outra pode ser feita
com intervalo superior a 21 dias.
Provas de conhecimentos

Marque a alternativa CORRETA de acordo com as normas
estabelecidas pelo CTB.
(A) Não será necessário ligar a seta, pois a única opção do
condutor é virar à esquerda.
(B) Não será necessário ligar a seta, pois o veiculo A está
sozinho nessa interseção.
(C) Será necessário ligar a seta somente se o condutor
desejar
(D) Será necessário ligar a seta, pois todo deslocamento
lateral deve ser precedido de seta.
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QUESTÃO 58
A Lei 9.503, de 27 de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro – CTB, já sofreu muitas alterações desde
sua criação, uma delas está relacionada à lei 11.910, de 18 de
março de 2009, que altera o artigo 105 do CTB, incluindo como
item obrigatório nos automóveis e dos veículos deles
derivados.
Diante do exposto, marque a alternativa CORRETA em relação
à inclusão do item a que se refere à lei 11.910/09.
(A) Faróis auxiliares de neblina.
(B) Equipamento suplementar de retenção frontal (air bag),
para o condutor e passageiro do banco da frente.
(C) Marcador instantâneo de velocidade (tacógrafo).
(D) Luzes de alerta de posição na parte superior junto ao teto
do veículo.
QUESTÃO 59
De acordo com o artigo 59 do CTB, marque a alternativa
CORRETA em relação ao trânsito de bicicletas nos passeios.
(A) Não será permitido, pois a bicicleta é um veículo e sua
circulação deve ser exclusivamente na pista.
(B) Não será permitido em nenhuma situação, pois o passeio
é de uso exclusivo dos pedestres.
(C) Será permitido, desde que o ciclista esteja devidamente
protegido e equipado com capacete, pois a bicicleta não
pode ser considerada um veículo.
(D) Será permitido, desde que autorizado e devidamente
sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição
sobre a via.
QUESTÃO 60
De acordo com o artigo 194 do CTB, não se pode transitar em
marcha à ré, EXCETO para o condutor:
(A) efetuar grandes manobras de forma a atender às
necessidades de cada condutor.
(B) efetuar grandes manobras de forma a não causar riscos
ou danos ao patrimônio pessoal do condutor.
(C) efetuar pequenas manobras de forma a não causar riscos
à segurança.
(D) efetuar manobras de forma a não se preocupar em causar
riscos.

Provas de conhecimentos

Prefeitura Municipal de Palmas – Motorista

