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LINGUA PORTUGUESA  
 
Leia o fragmento a seguir e responda as questões 01 e 02:  

Disponível em: http://www.tudodiet.com.br/dicas3.html. Acesso em: outubro de 2013. (texto 
adaptado) 

 
        QUESTÃO 01 
 
De acordo com o texto, assinale a alternativa CORRETA:   
 
(A) O açúcar é considerado um vilão por cair na corrente 

sanguínea na mesma velocidade que o sal.  
(B) O açúcar é encontrado tanto em alimentos doces quanto 

em salgados.  
(C) O açúcar é mais prejudicial para os obesos que para os 

diabéticos.  
(D) O açúcar aumenta o nível de glicose durante a atividade 

física. 
 
 

        QUESTÃO 02 
 
Conforme o texto, o uso do açúcar na alimentação, de forma 
exagerada, pode:  
 
(A) causar alguns tipos de doenças   
(B) determinar o tipo sanguíneo  
(C) evitar a atividade física  
(D) medir o ritmo cardíaco  

 
 
        QUESTÃO 03 
 
As frases "Eu gosto dele. O menino que eu gosto é ele" são 
utilizadas na fala do dia a dia de várias pessoas. Assinale a 
alternativa CORRETA, usando essas mesmas frases em um 
texto escrito, na forma culta da língua portuguesa. 
  
(A) Eu gosto dele. O menino eu gosto é ele. 
(B) Eu gosto dele. O menino que eu gosto é dele  
(C) Eu gosto dele. O menino de que eu gosto é ele.  
(D) Eu gosto dele. O menino de que eu gosto é dele. 

 
 
        QUESTÃO 04 
 
Complete os espaços em branco, assinalando a alternativa 
CORRETA. 
 
Maria e Joana ganharam de presentes camisetas ______ e 
shorts _______. Minhas netas são ___________ a avó.  
 
(A) amarelas, pretos, tais quais 
(B) amarela, pretos, tais quais 
(C) amarelas, pretos, tais qual 
(D) amarelas, pretos, tal qual 

 
 
 
 
 
 
 

        QUESTÃO 05 
 
Na frase "Carlos começou a trabalhar"', podemos interpretar 
como informação pressuposta implícita que:   
 
(A) Carlos não continuou no emprego.  
(B) Carlos não gostava de trabalhar. 
(C) Carlos não precisa de emprego. 
(D) Carlos não trabalhava antes. 

 
 
 
Leia o texto a seguir e responda as questões 06 e 07:  
 

A lei 9.503/97 é a que regulamenta o trânsito no Brasil através do CTB 
– Código de Trânsito Brasileiro e suas resoluções complementares. 
[...] 

Dentre as principais leis de trânsito, podemos destacar a de 
sinalização, afinal, é de extrema importância ter as vias corretamente 
sinalizadas para obter uma perfeita orientação do condutor e, como 
consequência, o melhor trânsito possível (segurança).  

Outra lei que merece destaque é a que diz respeito à educação no 
trânsito, pois só através de condutores bem educados e 
conscientes  é que se pode ter uma postura de direção pautada pela 
prudência e respeito. As campanhas de educação no trânsito serão 
promovidas desde a pré-escola até o final do ensino superior [...]  

Disponível em: http://www.infoescola.com/direito/principais-leis-de-transito/. Acesso em: 
outubro de 2013. (texto adaptado) 

 
        QUESTÃO 06 
 
Com base na leitura do texto, podemos afirmar que: 
 
(A) as principais leis de trânsito são segurança e consciência.  
(B) a segurança no trânsito depende somente da prudência 

dos condutores.        
(C) as campanhas de educação no trânsito fornecem 

educação e consciência  aos condutores. 
(D) as campanhas de educação no trânsito acontecem 

primeiro na autoescola, depois na pré-escola.  
 
 
        QUESTÃO 07 
 
Em: “condutores bem educados e conscientes...”, negritado no 
texto, identificamos o uso adequado da: 
 
(A) regência verbal 
(B) regência nominal 
(C) concordância verbal 
(D) concordância nominal 

 
 

Especialistas falam sobre os riscos do açúcar para obesidade e 
diabetes 
 
O açúcar não está presente apenas em doces, frutas e refrigerantes, 
mas também em alimentos salgados como pães e massas, que se 
transformam em glicose dentro do organismo. A diferença entre eles 
está na velocidade com que caem na corrente sanguínea: o doce leva 
poucos segundos, enquanto as moléculas dos demais podem demorar 
até uma hora para serem quebradas. Em excesso, o açúcar pode 
provocar obesidade e diabetes tipo 2, doenças que são facilmente 
evitadas, com atividade física e reeducação alimentar.  
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Leia o fragmento do poema a seguir e responda as questões 
08 e 09: 
 
Os dias felizes  
 
Os dias felizes estão entre as árvores, como pássaros: 
Viajam nas nuvens, 
Correm nas águas, 
Desmancham-se na areia. 
 
Todas as palavras são inúteis, 
desde que se olha para o céu. 
 
A doçura maior da vida 
flui na luz do sol, 
quando se está em silêncio. 
 
MEIRELES, Cecília. Cecília de bolso: uma antologia poética. Porto Alegre: LP&M, 2009. p. 88. 
(texto adaptado) 
 

 
        QUESTÃO 08 
 
No título do poema, a palavra “felizes” classifica-se como: 
 
(A) adjetivo 
(B) advérbio 
(C) pronome 
(D) substantivo 

 
 
        QUESTÃO 09 
 
No segundo verso da 3ª estrofe, o verbo “flui” concorda com o 
substantivo 
 
(A) luz 
(B) vida 
(C) doçura 
(D) silêncio 

 
 
 
 
Leia o texto abaixo para responder as questões de 10, 11 e 12: 
  

Atividade Física  

É muito importante a prática de exercícios físicos regularmente, aliada 
a uma alimentação  saudável, o que previne o sobrepeso  e a 
obesidade , além de trazer benefícios para saúde mental e emocional.  

As pessoas fisicamente ativas são profissionalmente mais produtivas, 
e desenvolvem maior resistência a doenças. Para ter uma vida 
saudável, associe sempre uma alimentação equilibrada, com o 
consumo de água  e a prática  de atividades físicas  regularmente. 
Assegurando, assim, o aumento da imunidade, o peso ideal e a 
prevenção de doenças.  

 Disponível em: http://www.abcdasaude.com.br. Acesso  outubro de 2013  (texto adaptado) 
 
 

        QUESTÃO 10 
 
Segundo o texto, a atividade física:   
 
(A) previne doenças e proporciona benefícios para a saúde 

física e  mental   
(B) baixa a imunidade devido ao cansaço com a prática dos 

exercícios    
(C) desobriga a pessoa do cuidado com uma alimentação 

saudável 
(D) provoca cansaço no rendimento produtivo da pessoa 

 
 
 
 
 

        QUESTÃO 11 
 
As palavras “água”, “prática” e “físicas”, negritadas no texto, 
recebem acento gráfico por serem, respectivamente:  

(A) paroxítona, proparoxítona, proparoxítona  
(B) proparoxítona, proparoxítona, paroxítona  
(C) oxítona, proparoxítona,  paroxítona 
(D) paroxítona, oxítona, proparoxítona 

 
 
        QUESTÃO 12 
 
 “Obesidade”, “sobrepeso” e “alimentação”, negritados no texto, 
classificam-se, respectivamente, como substantivos: 
  
(A) derivado, composto e composto  
(B) derivado, composto e derivado  
(C) composto, composto e derivado   
(D) composto, derivado e derivado  

 
 
MATEMÁTICA  
 
 QUESTÃO 13 
 
O jardineiro adubou a fração de três quintos das flores de seu 
jardim. A parte do jardim adubada corresponde a:  
 
(A) 50% 
(B) 60% 
(C) 70% 
(D) 80% 

 
 
 QUESTÃO 14 
 
Para chegar ao local de sua pescaria, um pescador percorre 10 
quilômetros de carro, 400 metros a pé e 1,5 quilômetros de 
barco. Qual a distância, em metros, percorrida por esse 
pescador?  
 
(A) 411,5   
(B) 1.190  
(C) 10.540 
(D) 11.900 

 
 QUESTÃO 15 
 
Um número multiplicado por 7 e somado com 5 é igual a 40. 
Que número é esse? 
 
(A) 3  
(B) 4  
(C) 5  
(D) 6  

 
 QUESTÃO 16 
 
Maria comprou 2 anéis e 1 colar, pagando R$ 150,00 pelas 3 
jóias. Sabendo que o valor do colar foi de R$ 80,00 e que os 
anéis têm o mesmo preço.  
Quanto custou cada anel?  
 
(A) R$ 20,00   
(B) R$ 35,00  
(C) R$ 45,00 
(D) R$ 70,00  
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 QUESTÃO 17 

O valor numérico da expressão: 343 822 −+ é: 
 
(A) 18 
(B) 22 
(C) 24 
(D) 28 

 
 
 QUESTÃO 18 
 
Raquel e Suzana trabalham como costureiras em uma 
confecção de uniformes. Raquel leva exatos 20 minutos para 
confeccionar uma blusa e Suzana leva exatos 15 minutos na 
confecção de uma blusa igual. 
Quantas blusas ao todo serão confeccionadas se Raquel e 
Suzana trabalharem por 2 horas sem parar? 
 
(A) 6 blusas  
(B) 8 blusas 
(C) 14 blusas 
(D) 20 blusas 

 
 
 
 QUESTÃO 19 
 
A imagem a seguir é um quadrado dividido em 7 outras figuras 
geométricas. 

 
 
A área do triângulo A é igual a área do triângulo B e a soma 
das áreas desses dois triângulos é igual a 50 cm2. 
Qual o valor da soma das áreas das figuras C, D, E, F e G? 

 
(A) 50 cm2 
(B) 70 cm2 
(C) 80 cm2 
(D) 100 cm2 

 
 
 
 
 QUESTÃO 20 
 
Como presente de aniversário Miguel recebeu de seu pai uma 
quantia em dinheiro e da sua madrinha uma outra quantia. O 
valor recebido de seu pai equivale à metade do valor recebido 
da sua madrinha e a soma desses valores é R$ 240,00. 
Quanto Miguel recebeu da sua madrinha? 

 
(A) R$ 80,00 
(B) R$ 100,00 
(C) R$ 120,00 
(D) R$ 160,00 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
        QUESTÃO 21 
 
No sistema operacional Windows há um organizador de disco 
que possibilita trabalhar com os arquivos, fazendo, por 
exemplo, cópia, exclusão e mudança de local dos mesmos.  
Este organizador é chamado de: 
 
(A) Windows Defender 
(B) Lixeira  
(C) Windows Explorer 
(D) Desktop 

 
        QUESTÃO 22 
 
Nos sistemas operacionais modernos, providos de interface 
gráfica, a representação de um documento, programa ou 
unidade de disco é dada por uma pequena imagem gráfica que 
representa o elemento. A essa pequena imagem dá-se o nome 
de: 
 
(A) Janela  
(B) Fonte  
(C) Caixa de Diálogo 
(D) Ícone 

 
        QUESTÃO 23 
 
Os blogs são publicações facilitadas por ferramentas na 
Internet, normalmente associadas a uma estrutura de textos 
autorais com ordem cronológica inversa. Dentre as categorias 
de blogs, destacam-se os serviços de microblogging que são 
ferramentas de mensagens curtas e limitadas. Assinale a 
seguir um exemplo de microblog. 
 
(A) Flickr 
(B) Gmail 
(C) Outlook  
(D) Twitter 

 
        QUESTÃO 24 
 
Um programa ou componente dedicado que protege a rede 
contra invasões externas e acessos não autorizados nas redes 
de grandes empresas, assim como nos usuários domésticos.  
A esse tipo de programa dá-se o nome de: 
 
(A) Spyware  
(B) Firewall  
(C) Windows  
(D) Trojan  

 
        QUESTÃO 25 
 
O aplicativo Microsoft Word, na sua versão em português, 
possui como atalho do teclado para salvar, imprimir e 
selecionar todo o texto do documento, respectivamente: 

 
(A) Ctrl+B, Ctrl+P e Ctrl+T  
(B) Ctrl+M, Ctrl+F e Ctrl+A  
(C) Ctrl+S, Ctrl+B e Ctrl+M 
(D) Ctrl+T, Ctrl+S e Ctrl+B 
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LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO  
 
 QUESTÃO 26 
 
Os servidores municipais cumprirão jornada de trabalho fixada 
em razão das atribuições dos respectivos cargos, respeitada a 
duração máxima de: 
 
(A) trabalho semanal de 44 (quarenta e quatro) horas e 

observado o limite máximo de 8 (oito) horas diárias 
(B) trabalho semanal de 44 (quarenta e quatro) horas e 

observado o limite máximo de 12 (doze) horas diárias 
(C) trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observado o 

limite máximo de 8 (oito) horas diárias 
(D) trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observado o 

limite máximo de 12 (doze) horas diárias 
 
 QUESTÃO 27 
 

O servidor municipal habilitado em concurso público e 
empossado em cargo de provimento efetivo terá estabilidade 
no serviço público ao completar: 
 
(A) 06 (seis) meses de efetivo exercício 
(B) 12 (doze) meses de efetivo exercício 
(C) 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício 
(D) 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício 

 
 QUESTÃO 28 
 
É proibido ao servidor público: 
 
(A) promover manifestação de apreço no recinto da repartição 
(B) zelar pela economia do material e a conservação do 

patrimônio público 
(C) ser assíduo e pontual ao serviço 
(D) tratar com urbanidade as pessoas 

 
 QUESTÃO 29 
 
NÃO é sanção disciplinar a ser aplicada ao servidor público 
municipal: 
 
(A) a advertência 
(B) a suspensão 
(C) a demissão 
(D) a aposentadoria compulsória 

 
 QUESTÃO 30 
 
O servidor municipal estável, ocupante de cargo efetivo, NÃO 
perderá o cargo em virtude de: 
 
(A) sentença judicial transitada em julgado 
(B) ordem do prefeito municipal 
(C) processo administrativo disciplinar no qual lhe seja 

assegurada ampla defesa 
(D) reprovação em procedimento de avaliação periódica de 

desempenho 
 
CONHECIMENTOS REGIONAIS 
 
        QUESTÃO 31 

Em relação ao regime anual das chuvas, Palmas possui dois 
períodos bem definidos: um seco e outro chuvoso. Neste caso, 
é CORRETO afirmar que tipicamente chuvoso, em Palmas, é o 
mês de: 
 
(A) julho 
(B) agosto 
(C) fevereiro 
(D) setembro 

        QUESTÃO 32 
 
É CORRETO afirmar que o Tocantins, o mais novo estado 
brasileiro, foi criado oficialmente em 1988 pela promulgação: 
 
(A) do Plano Diretor Federal 
(B) do Regimento Federativo do Brasil 
(C) do Ato de Criação dos Estados Brasileiros 
(D) da Constituição da República Federativa do Brasil 

 
 
        QUESTÃO 33 
 
Sobre Taquaruçu é CORRETO afirmar que se trata de um: 
  
(A) bairro da cidade de Palmas 
(B) distrito do município de Palmas 
(C) bairro da cidade de Porto Nacional 
(D) distrito do município de Porto Nacional 

 
 
        QUESTÃO 34 
 
O estado do Tocantins tem se destacado no Brasil pela alta 
produção de grãos realizada pela agricultura comercial. É 
CORRETO afirmar que as características da agricultura 
comercial são: 
 
(A) criação intensiva de gado com baixo investimento em 

máquinas e equipamentos 
(B) utilização de muita mão de obra para o cultivo de produtos 

como arroz, feijão, milho e mandioca 
(C) grande volume de recursos financeiros e moderna 

tecnologia para o preparo do solo, cultivo e colheita 
(D) pouca utilização de máquinas no preparo do solo e 

grande quantidade de trabalhadores rurais na colheita 
 
 
        QUESTÃO 35 
 
As formas de relevo mais comuns no Brasil são: planície, 
planalto e depressão. É CORRETO afirmar que, das planícies 
listadas abaixo, a única localizada no estado do Tocantins é a: 
 
(A) planície Araguaia 
(B) planície Litorânea 
(C) planície Amazônica 
(D) planície do Pantanal 

 
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
        QUESTÃO 36 
 
O Art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB regulamenta 
a velocidade de tráfego nas proximidades de escolas, 
hospitais, estações de embarque e desembarque de 
passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande 
movimentação ou concentração de pessoas. O condutor que 
infringir este artigo está sujeito a: 
 
(A) detenção de um mês a seis meses, ou multa 
(B) detenção de seis meses a um ano, ou multa 
(C) detenção de doze meses a um ano e meio, ou multa 
(D) detenção de dezoito meses a dois anos, ou multa 
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        QUESTÃO 37 
 
O condutor de um veículo de transporte escolar, trabalha no 
deslocamento de 12 crianças com idades entre 7 e 11 anos.   
Seu veículo de trabalho tem lotação máxima de 12 
passageiros. Num determinado dia, a diretora da escola solicita 
a este condutor que leve uma criança a mais do que a lotação 
máxima do seu veículo. Verificando o tamanho das crianças e 
que era possível acomodar mais uma, o condutor atende a 
solicitação da diretora e leva as 13 crianças para seus 
respectivos destinos. De acordo com o CTB, este condutor: 
 
(A) cometeu uma infração grave  
(B) cometeu uma infração média 
(C) cometeu uma infração leve 
(D) não cometeu nenhuma infração 

 
 
        QUESTÃO 38 
 
Num determinado dia, um pai vai buscar seu filho de 6 anos na 
escola. Para isso, ele utiliza uma motocicleta e faz uso de 
todos os equipamentos de segurança e está de posse dos 
documentos de porte obrigatórios e está habilitado a conduzir o 
referido veículo. Ao ser abordado por um agente da autoridade 
de trânsito municipal e observada esta situação, este agente 
deverá: 
 
(A) parabenizar o condutor por zelar da segurança de seu 

filho 
(B) orientar o condutor que é perigoso transportar crianças 

em motocicletas 
(C) lavrar o auto de infração e recolher o documento de 

habilitação 
(D) lavrar o auto de infração 

 
 
 
        QUESTÃO 39 
 
Um condutor que trafega numa rodovia de duplo sentido de 
circulação, provida de acostamento, deseja fazer uma 
conversão à esquerda. Neste caso, e de acordo com o CTB, é 
CORRETO afirmar que o condutor deverá: 
 
(A) aguardar no acostamento, à esquerda, para cruzar a pista 

com segurança 
(B) aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista 

com segurança  
(C) aguardar sobre a linha divisória da pista, para cruzá-la 

com segurança 
(D) aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha 

divisória da pista, para cruzá-la com segurança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        QUESTÃO 40 
 
Um condutor que voltava para sua casa após o trabalho, 
verifica que as luzes indicadoras de direção (setas) do veículo 
que conduzia não funcionavam. Ele mudou então seu trajeto e 
se dirigiu para uma oficina mecânica de confiança. A partir 
deste momento, passou a indicar suas manobras fazendo 
gestos convencionais de braço. Com base no CTB, para 
realizar uma conversão à direita a figura que ilustra o gesto de 
braço CORRETO é:  

 
(A)  

 
  
(B)  

 
(C)  

 
(D)   

 
 
        QUESTÃO 41 
 
Com base no CTB, em um veículo que trafega por uma via 
arterial com sinalização de velocidade, o condutor, ao 
aproximar-se de um cruzamento, deve demonstrar prudência 
especial 

  
(A) transitando em velocidade moderada, de forma que possa 

deter seu veículo com segurança para dar passagem a 
pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. 

(B) transitar com velocidade superior à máxima permitida 
para sair com rapidez do local de risco.  

(C) transitar com velocidade superior à máxima permitida 
para sair com rapidez do local de risco, desconsiderando 
o pedestre que deve aguardar sua passagem. 

(D) transitar com velocidade inferior à metade da velocidade 
máxima determinada pela sinalização. 
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        QUESTÃO 42 
 
O CTB, em seu Art. 136, regulamenta a circulação de veículos 
destinados à condução coletiva de escolares. Quanto à 
inspeção veicular para verificação dos equipamentos 
obrigatórios e de segurança, é CORRETO afirmar que esta 
deve ser: 

  
(A) mensal 
(B) trimestral 
(C) semestral 
(D) anual 

  
 
        QUESTÃO 43 
 
Um condutor de veículo de condução coletiva de escolares de 
25 lugares, no exercício de sua atividade laboral, durante o 
transporte de alunos da escola para suas residências, teve 
perda súbita parcial de consciência. Após o ocorrido, um de 
seus passageiros identifica-se como habilitado na categoria B e 
se diz apto a conduzir o referido veículo. O condutor então, 
entrega a direção do veículo a este passageiro para que os 
conduza de volta à escola. Com base no CTB, é CORRETO 
afirmar que o condutor do veículo: 

  
(A) teve a conduta adequada, não cometendo nenhuma 

infração. 
(B) teve a conduta adequada, mas cometeu uma infração 

grave. 
(C) cometeu uma infração gravíssima sem previsão de 

medida administrativa. 
(D) cometeu uma infração gravíssima, com previsão de multa 

e de medida administrativa. 
 
 
 
        QUESTÃO 44 
 
O condutor de uma ciclomotor que transita por uma via de 
duplo sentido, provida de calçada e guia da calçada (meio-fio), 
deseja estacionar seu veículo nesta via na qual, não existe 
qualquer tipo de regulamentação pertinente a estacionamento. 
De acordo com o CTB, ao término desta manobra, o ciclomotor 
deverá estar em posição: 

  
(A) sobre a calçada 
(B) sobre o meio-fio 
(C) paralela ao meio-fio 
(D) perpendicular ao meio-fio 

 
 
        QUESTÃO 45 
 

Uma viagem de Palmas a Tocantínia, cujo primeiro trecho a ser 
percorrido pelo condutor de um automóvel é de rodovia (com 
pavimentação) e o segundo trecho, é de estrada (sem 
pavimentação). Levando-se em consideração que o condutor 
em momento algum, infringiu nenhuma das normas vigentes de 
trânsito e que não houve nenhuma condição adversa no 
referido percurso, é correto afirmar que as velocidades mínima 
e máxima respectivamente desenvolvidas por esse condutor 
são: 

  

(A) 40km/h e 50km/h 
(B) 40km/h e 60km/h 
(C) 55km/h e 60km/h 
(D) 75km/h e 80km/h 

 
 
 
 
 

        QUESTÃO 46 
 

De acordo com o CTB, no artigo 87, é CORRETO afirmar que 
todos os sinais de trânsito se classificam em: 

 

(A) verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, 
luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito 

(B) verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, 
luminosos, e gestos do agente de trânsito e do condutor 

(C) verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, 
luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito e do 
condutor 

(D) verticais, horizontais, dispositivos de socorro auxiliar, 
luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito e do 
condutor 

 
 
 
 

        QUESTÃO 47 
 

Segundo o CTB, indique a alternativa em que há atitudes que 
podem ser tomadas SOMENTE pela autoridade de trânsito, e 
se constituem por penalidades: 

 
(A) remoção do veículo e recolhimento da CNH 
(B) recolhimento da permissão para dirigir e retenção do 

veículo 
(C) transbordo do excesso de carga e retenção do veículo 
(D) multa e suspensão do direito de dirigir 

 
 
 
 
 
 
 

        QUESTÃO 48 
 

A lei nº 9.503/97, que institui o CTB, traz como prioridade a 
defesa da vida, nela incluindo a preservação da saúde e do 
meio-ambiente. Num flagrante feito pela fiscalização de trânsito 
a um veiculo automotor, constatou-se que o motorista jogara 
pela janela do veículo, resto de fruta na via. Sendo assim, o 
condutor cometeu uma infração de natureza: 

 

(A) leve 
(B) média 
(C) grave 
(D) gravíssima 

 
 
 
 
 
 

        QUESTÃO 49 
 

O condutor de um automóvel, somente para desembarque de 
um passageiro numa via de duplo sentido de circulação, para 
seu veículo junto à guia da calçada (meio-fio), à esquerda do 
condutor. De acordo com o CTB, a postura CORRETA do 
condutor deveria ser: 

 

(A) parar o veículo à sua direita para que o passageiro 
desembarcasse pela calçada 

(B) parar o veiculo à sua esquerda, descer do veículo e 
solicitar que o desembarque do passageiro fosse na 
calçada 

(C) estacionar o veículo à sua direita para que o passageiro 
desembarcasse pela calçada 

(D) estacionar o veículo à sua esquerda para que o 
passageiro desembarcasse 
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        QUESTÃO 50 
 

Um condutor que adentra uma avenida na qual uma das faixas 
de trânsito encontra-se pintada sobre o pavimento a simbologia 
conforme figura a seguir: 
 

 
 
De acordo com o previsto no Anexo II do CTB, esta sinalização 
significa: 

 

(A) que existe uma passagem sinalizada de bicicleta  
(B) indicativo de via, pista ou faixa de trânsito de uso de 

ciclistas 
(C) a intenção do poder público em construir uma ciclofaixa 

ou ciclovia 
(D) que naquele local existe um trânsito compartilhado de 

ciclista e pedestre 
 
        QUESTÃO 51 
 
Em um deslocamento de um condutor em uma via rural 
pavimentada, o mesmo depara-se com esta sinalização vertical 
de advertência, conforme figura a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O significado desta sinalização é: 
 
(A) área com desmoronamento 
(B) projeção de cascalho 
(C) pista escorregadia 
(D) pista irregular risco de furar pneu  

 
        QUESTÃO 52 
 
Com base no art. 105 inciso II do CTB, é CORRETO afirmar 
que são veículos que têm obrigatoriedade do uso desse 
equipamento: registrador instantâneo de velocidade e tempo 
(Tacógrafo), os veículos de: 
 
(A) transporte e de condução escolar, os de transporte de 

passageiros com mais de dez lugares e os de carga com 
peso bruto total superior a dois mil, quinhentos e um 
quilogramas 

(B) transporte e de condução escolar, os de transporte de 
passageiros com mais de oito lugares e os de carga com 
peso bruto total superior a três mil, quinhentos e trinta e 
seis quilogramas 

(C) transporte e de condução escolar, os de transporte de 
passageiros com mais de dez lugares e os de carga com 
peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e 
seis quilogramas 

(D) transporte e de condução escolar, os de categoria de 
aluguel, os de transporte de passageiros com mais de dez 
lugares e os de carga com peso bruto total superior a 
quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas 

        QUESTÃO 53 
 
Num determinado trajeto, um condutor presencia um acidente 
de trânsito com vítima, envolvendo dois veículos automotores. 
Com base nas orientações do Departamento Nacional de 
Trânsito – DENATRAN, analise as afirmativas que seguem, 
quanto às medidas adotadas pelo condutor. 
 

I- Adotar providências para evitar perigo ao trânsito 
local. 

II- Prestar ou providenciar socorro à vítima. 
III- Adotar medidas para retirada imediata dos veículos 

envolvidos para evitar um novo acidente. 
IV- Identificar-se ao policial e prestar lhe as informações 

necessárias à confecção de boletim de ocorrência. 
 
Tendo como base o texto e as afirmativas apresentados 
anteriormente, marque a alternativa CORRETA. 
 
(A) Somente I, II e III estão corretas 
(B) Somente I e II estão corretas 
(C) Somente II e III estão corretas 
(D) Somente I, II e IV estão corretas 

 
 
        QUESTÃO 54 
 
Em relação à direção defensiva e à evitabilidade de acidentes, 
pode-se dizer que um dos equipamentos obrigatórios mais 
importantes para o veículo são os pneus. Com base na 
Resolução 558/80 do CONTRAN, que proibe a circulação de 
veículo automotor equipado com pneu cujo desgaste da banda 
de rodagem tenha atingido os indicadores ou cuja profundidade 
remanescente da banda de rodagem seja inferior a 1,6 mm,  
como deve ser observado o desgaste do pneu? 
 
(A) Será constatada visualmente a profundidade 

remanescente através de indicadores de desgaste. 
(B) Será constatada a profundidade remanescente através da 

mudança de cor do pneu. 
(C) Deve-se adotar a troca dos pneus no intervalo máximo de 

quatro meses. 
(D) Deve-se adotar a troca imediata após aparecerem as 

estruturas de constituição do pneu (arame). 
 

 
        QUESTÃO 55 
 
As ultrapassagens mal feitas aliadas à falta de habilidade e 
prudência ocasionam muitos acidentes de trânsito. Com base 
no CTB, analise as afirmativas que seguem quanto a condutas 
que devem ser adotadas por condutores de veículos antes de 
efetuar uma ultrapassagem. 
 

I- Certificar-se de que nenhum condutor que venha atrás 
haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. 

II- Certificar-se de que quem o precede na mesma faixa 
de trânsito não haja indicado o propósito de 
ultrapassar um terceiro. 

III- Certificar-se de que a faixa de trânsito que vai tomar 
esteja livre numa extensão suficiente para que sua 
manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito 
que venha em sentido contrário. 
 

Tendo como base o texto e as afirmativas apresentados 
anteriormente, marque a alternativa CORRETA. 
 
(A) Somente III está correta. 
(B) Somente I e II estão corretas. 
(C) Somente I e III estão corretas. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 
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        QUESTÃO 56 
 
Após um patrulhamento diurno de rotina nas avenidas de uma 
cidade, a fiscalização de trânsito flagra e aborda um 
motociclista que transita com sua motoneta. O capacete 
utilizado está sem viseira, porém, o mesmo utiliza óculos de sol 
em substituição à viseira. Com base no CTB, a postura do 
motociclista está: 
 
(A) correta, pois mesmo que não tenha a viseira no capacete 

os óculos de sol irão proteger os olhos do motociclista 
(B) correta, porque durante o dia pode-se substituir a viseira 

do capacete por óculos de sol  
(C) incorreta, pois a viseira só deve ser substituída por óculos 

de proteção 
(D) incorreta, pois a viseira só poderá ser substituída por 

óculos de correção visual “óculos de grau” 
 

        QUESTÃO 57 
 
Os dispositivos auxiliares de sinalização são elementos 
aplicados ao pavimento da via, junto a ela, ou nos obstáculos 
próximos, de forma a tornar mais eficiente e segura a operação 
da via. Segundo o CTB, podem ser agrupados em vários 
grupos. Qual opção abaixo representa um dispositivo de uso 
temporário na via? 
 
 
 
(A)  

 

 
 
tacha 

   
 
 
(B)  

 

 
 
marcador de perigo 

   
 
 
(C)  

 

 
 
cone 

   
 
 
(D)  

 

 
 
marcadores de alinhamento 

 
 
        QUESTÃO 58 
 
Uma dupla de motociclistas tem como função a vigilância de 
uma quadra residencial e, o começo do turno de trabalho se dá 
às 23h e se encerra às 06h do dia seguinte. Os mesmos têm 
como forma de comunicação entre eles a buzina do veículo 
utilizado para fazer a ronda na quadra, tendo intervalos de 
quarenta minutos entre cada ronda. Com base no CTB essa 
postura constitui: 
 
(A) infração de trânsito  leve com penalidade de multa 
(B) infração de trânsito  média com penalidade de multa 
(C) uma forma clara, objetiva e legal de comunicação sonora 
(D) uma forma clara, objetiva e legal de comunicação sonora 

se as buzinas que forem utilizadas tiverem a certificação e 
a aprovação de uso do Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia - INMETRO 

 

        QUESTÃO 59 
 
A inspeção veicular serve para verificar a existência e as boas 
condições de funcionamento dos equipamentos de uso 
obrigatório, bem como assegurar a existência de combustível 
suficiente para chegar ao local de destino. Essa inspeção feita 
pelo condutor antes de colocar o seu veículo em circulação na 
via pública, é uma prática: 
  
(A) obrigatória, prevista em lei 
(B) obrigatória, porém, não prevista em lei 
(C) não obrigatória, porém, essa prática contribui para evitar 

acidentes de trânsito 
(D) não obrigatória, porém, quando o condutor não a faz não 

implica em riscos à segurança do trânsito 
 
 

        QUESTÃO 60 
 
Em uma determinada manhã, um condutor percebe que ao 
tentar dar partida no veículo o mesmo não funciona. Pode-se 
dizer que vários fatores podem acarretar essa falha, porém, 
quando se fala em sistema de ignição do veículo, refere-se ao  
sistema que tem como objetivo fornecer, no momento certo, a 
centelha para que haja a queima da mistura ar-combustível nos 
cilindros. Diante disso, quais dessas peças fazem parte do 
sistema de ignição?  
  
(A) amortecedor 
(B) bateria 
(C) válvula termostática  
(D) vela 

 
 
 
 
 


