
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES - PE 

CONCURSO PÚBLICO 2019 
 

 

 

 

 

 

CADERNO DE PROVA 
 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

NOME: 

 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL: FUNDAMENTAL    

CARGO: 27 – MOTORISTA – CNH CAT. “D” 
 

 

 

Leia com atenção: 

 
1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou 

PRETA); 

2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o 

amasse; 

3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta; 

4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E; 

5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de 

qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.); 

6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início; 

7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo 

início das provas; 

8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal; 

9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, 

após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala; 

10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima. 
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

União Europeia 
Comércio Internacional de Mercadorias 

(em %) - 2014 
Exportação  Importação 

69,7 Países da Europa 68,8 

10,1 Ásia  13 

7,9 América do Norte 5,4 

3,3 CEI 5,2 

3,1 África 3,4 

2,9 América do Sul e 
Central 

1,7 

1,8 Oriente Médio 1,6 

1,2 Outras regiões 0,9 

 

01- A partir da leitura do gráfico acima, assinale  a alternativa 

correta: 

 

A. A região com maior número de importações e exportações 

é a dos países europeus. 

B. A Ásia detém o maior índice de importações entre países 

europeus. 

C. O Oriente Médio não importa nem exporta para os países 

europeus. 

D. Os países da Europa não entram no cálculo geral de índi-

ces de exportação.  

E. A Ásia exporta a maior parte de seus produtos para a CEI. 

 

02- A tabela tem informações sobre a Ásia,  qual das alternativas 

abaixo contém a verdadeira? 

 

A. As trocas comerciais entre Ásia e Oriente Médio são mai-

ores do que com os países da Europa. 

B. Fora da Europa, os países da Ásia apresentam as maiores 

trocas comerciais com a União Europeia. 

C. A Ásia exporta mais do que importa. 

D. Ásia e  América do Norte coincidem nas taxas de impor-

tações e diferem nas de exportações.  

E. Ásia e Oriente Médio apresentam taxas decrescentes de 

importação X exportação para países da União Europeia.  

 

03- Assinale a alternativa correta sobre a tabela acima: 

 

A. Os países importam bem mais que exportam para os paí-

ses europeus. 

B. Os valores da importação são consideravelmente maiores 

que os da exportação. 

C. Os valores de importação e exportação são equilibrados 

em cada região.  

D. Os números divergem entre si, ficando impossível chegar 

a uma conclusão sobre os valores apresentados. 

E. É possível concluir que só os países da Europa mantém 

equanimidade entre os valores de exportações e importa-

ções.  

 

04- Assinale a alternativa correta acerca do texto acima: 

 

A. A ausência de acentuação gráfica é justificada pela confi-

guração do teclado que é em inglês.  

B. As mensagens foram escritas em registro informal da lín-

gua.  

C. O registro formal da língua deve-se ao contexto de relaci-

onamento entre os falantes. 

D. Aparentemente o diálogo se dá entre amigos. 

E. A maneira solta da escrita sugere pouca educação formal 

dos falantes. 

 

05- Das palavras transcritas de acordo com o registro formal da 

língua, qual apresenta dígrafo? 

 

A. Estava 

B. Aqui 

C. Você  

D. Estou 

E. Vídeo 

 

         A Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ___________ para a Univer-

sidade Federal da Bahia (Ufba), na próxima semana, uma amostra de 

_____________ de petróleo que foi ___________ de Camaçari por 

um professor de uma escola do município.  

       O profissional de magistério pretendia apresentar o material aos 

alunos em sala de aula, mas a medida foi ____________ pela direção 

da unidade de ensino. 

(https://m.acordacidade.com.br/noticias/218570/residuo-de-oleo-re-

colhido-em-praia-chega-indevidamente-a-feira-e-sera-levado-para-

ufba.html) 

 

06- Qual das alternativas abaixo completa as lacunas do texto, de 

acordo com a variedade formal da língua:  

 

A. Encaminharar – resíduo – trazida – vetada  

B. Encaminharar – resíduo – traga – vetada  

C. Encaminhará – resíduo - trazida – vetada  

D. Encaminhará – resido – trago – vetada 

E. Encaminhará – residu – traga – vetada  

https://m.acordacidade.com.br/noticias/218570/residuo-de-oleo-recolhido-em-praia-chega-indevidamente-a-feira-e-sera-levado-para-ufba.html
https://m.acordacidade.com.br/noticias/218570/residuo-de-oleo-recolhido-em-praia-chega-indevidamente-a-feira-e-sera-levado-para-ufba.html
https://m.acordacidade.com.br/noticias/218570/residuo-de-oleo-recolhido-em-praia-chega-indevidamente-a-feira-e-sera-levado-para-ufba.html
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        O parto da montanha 

 

Há muitos e muitos anos uma montanha começou a fazer um ba-

rulhão. As pessoas acharam que era porque ela ia ter um filho. 

Veio gente de longe e de perto, e se formou uma grande multidão 

querendo ver o que ia nascer da montanha. 

 

Bobos e sabidos, todos tinham seus palpites. Os dias foram pas-

sando, as semanas foram passando e no fim os meses foram pas-

sando, e o barulho da montanha aumentava cada vez mais. 

 

Os palpites das pessoas foram ficando cada vez mais malucos. 

Alguns diziam que o mundo ia acabar. 

 

Um belo dia o barulho ficou fortíssimo, a montanha tremeu toda 

e depois rachou num rugido de arrepiar os cabelos. As pessoas 

nem respiravam de medo. De repente, do meio do pó e do baru-

lho, apareceu… um rato. 

 

        Moral: Nem sempre as promessas magníficas dão 

resultados impressionantes. 

 
(Diogenes Laertios. Vidas e Doutrinas de Filósofos Ilustres (trad. Mario da Gama 
Kury. Brasília:UnB,2003) 

 

07- No título, o substantivo “parto" foi usado pelas pessoas por-

que: 

 

A. De tempos em tempos as montanhas dão origem a outras 

elevações.  

B. Os ratos surgem do movimento das montanhas. 

C. Pensavam que o mundo ia acabar. 

D. O pó nasce das erupções das montanhas. 

E. O barulho que a montanha fazia era forte e foi aumentando 

mais. 

 

08- Assinale o trecho do texto que demonstra o caráter fantasioso 

da narrativa:  

 

A. “uma montanha começou a fazer um barulhão” 

B. “As pessoas acharam que era porque ela ia ter um filho.” 

C. “Bobos e sabidos, todos tinham seus palpites" 

D. “os meses foram passando, e o barulho da montanha au-

mentava cada vez mais.” 

E. “Um belo dia, o barulho ficou fortíssimo, a montanha tre-

meu toda de depois rachou num rugido" 

 

09- Assinale a alternativa correta sobre a flexão de grau dos subs-

tantivos do texto: 

 

A. Perto – diminutivo 

B. Multidão – aumentativo  

C. Grande multidão – aumentativo    

D. Aumentava mais – aumentativo 

E. Depois rachou – diminutivo  

 

 

 

 

 

 

10 - Em qual dos termos abaixo, a inversão da posição do adjetivo 

e do substantivo, alteram o sentido de uma expressão comumente 

utilizada na ordem em que foi no texto? 

 

A. Grande multidão  

B. Belo dia 

C. Mais malucos 

D. Promessas magníficas  

E. Resultados impressionantes 

 

11- “Os palpites das pessoas foram ficando cada vez mais malu-

cos.” 

Na locução verbal da oração acima, o verbo auxiliar está empre-

gado no: 

 

A. Presente do indicativo 

B. Pretérito mais – que – perfeito 

C. Futuro do pretérito  

D. Pretérito perfeito  

E. Futuro do presente 

 

12- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Haviam anos que uma montanha fazia um barulhão. 

B. Apesar do apelo, deu três hora e ninguém chegou. 

C. Não há segredos.  

D. Fomos nós quem impomos o nosso jogo. 

E. Choverão canivetes antes disso acontecer. 

 

13- Em qual das alternativas foi empregada uma concordância em 

desacordo com a norma gramatical? 

 

A. Descontei o cheque junto ao banco. 

B. Eu mesma fiz o jantar. 

C. Reservas treinaram no campo anexo. 

D. Shopping cobra meia de entradas até final de dezembro. 

E. Ela comprou  um sapato e um vestido branco. 

 

14- Em qual dos trechos o acento grave foi suprimido ainda que 

tenha ocorrido o fenômeno da crase? 

 

A. “Homens têm até terça para se inscrever no INSS e pagar 

5 anos a menos.” 

B. “Menos de um mês após a abertura, clínica do jogador Fe-

lipe Melo é fechada em Porto Alegre.” 

C. “Cliente de banco começa a ter cadastro positivo aberto 

de forma automática.” 

D. “De ‘monstro' a capa de revista: a reviravolta da meda-

lhista Raissa  Rocha.” 

E. “Pernambucana adotada por suíços escreve carta a juiz e 

consegue encontrar pais biológicos.” 

 

15- Em qual das alternativas as regras de regência da língua por-

tuguesa foram obedecidas? 

 

A. Aspiro uma promoção em breve. 

B. Maria namora João faz um bom tempo. 

C. O filme que ele assistiu com a namorada foi bom. 

D. Faltou eu conhecer alguns parentes distantes na viagem. 

E. O novo calendário de provas não agradou os inscritos. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
 

16- Em relação à placa a seguir, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

A. Indica a velocidade mínima permitida na via. 

B. Indica a velocidade máxima permitida na via. 

C. Tem função de regulamentação de velocidade. 

D. É o sinal R-19 

E. É utilizada quando estudos de engenharia indicarem a ne-

cessidade e/ou a possibilidade de regulamentar veloci-

dade menor ou maior do que as estabelecidas no artigo 

61, § 10 do CTB.  

 

17- Com relação à marcação de cruzamento rodocicloviário 

(MCC), assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Deve ser usada em alguns cruzamento rodocicloviários, 

dependendo do fluxo de movimento da via. 

B. Nos locais onde houver semáforo é obrigatória a coloca-

ção de faixas de retenção. 

C. Indica a existência de cruzamento em nível entre faixa de 

rolamento e ciclovia/ciclofaixa. 

D. Em vias não semaforizadas, interceptadas por ciclovia ou 

ciclofaixa, é obrigatório o uso do sinal de advertência re-

ferente à passagem sinalizada de ciclistas. 

E. Em cruzamentos não semaforizados pode ser utilizada 

faixa de retenção para a aproximação de veículos moto-

rizados. 

 

18- São condutas a serem assumidas por usuários de vias 

terrestres, segundo o CTB, EXCETO: 

 

A. É dever do condutor checar se a quantidade de combustí-

vel é suficiente para chegar ao destino. 

B. O usuário deve deixar de cometer qualquer ato que gere 

risco ou obstáculo para o trânsito, ou que cause dano a 

propriedades públicas ou privadas. 

C. O condutor deve ter total domínio do seu veículo. 

D. É dever do condutor checar as boas condições de uso dos 

equipamentos de segurança do veículo.   

E. O usuário deve obstruir vias, ou torná-las perigosas, por 

abandonar, atirar ou depositar, substâncias ou objetos na 

via. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19- Com relação ao símbolo destacado pela elipse na imagem a 

seguir, sabendo que tal símbolo é pintado na cor amarela, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Embora comumente pintada na cor amarela, não há regu-

lamentação quanto à cor, podendo ser substituída sem pre-

juízo à função. 

B. É uma marcação de área de conflito. 

C. Deve ser aplicada em toda a área da interseção que preju-

dique a circulação.  

D. Pode ser usada associada a placas educativas orientando a 

não fechar o cruzamento. 

E. Indica aos condutores área da pista onde não devem parar 

o veículo, gerando desta forma  problemas à circulação. 

 

20- Com relação à sinalização vertical e ao sinal R-24a, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Deve ser utilizado para implementação de sentido único 

para possibilitar estacionamento em vias com restrição fí-

sica. 

B. Indica sentido de circulação da via. 

C. O referido sinal deve ser utilizado para implementar sen-

tido único com o fim reduzir a capacidade e fluidez da via. 

D. Utilizada mediante implementação de sentido único para 

organizar a circulação em vias estreitas. 

E. O uso da R-24a é aplicado quando o estudo de engenharia 

do trânsito indica a necessidade de implementação de sen-

tido único para organizar o deslocamento dos veículos no 

entorno, nas áreas ou regiões de polos geradores. 
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21- O CTB prevê condutas para os pedestres e condutores de 

veículos não motorizados, com relação a isso, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando 

não for possível a utilização destes, a circulação de pedes-

tres 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 condi-

ções, usar o acostamento. 

C. 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. 

D. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou pas-

sagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos 

das vias rurais para circulação, não podendo a autoridade 

competente permitir a utilização de parte da calçada para 

outros fins, ainda que não seja prejudicial ao fluxo de pe-

destres. 

E. Nas vias rurais, 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. 

 

22- Com relação à sinalização horizontal referente à marcação de 

área de cruzamento com faixa exclusiva (MAE), assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Deve ser pintada na cor amarela para faixas exclusivas no 

contrafluxo. 

B. Deve ser complementada com sinalização vertical especí-

fica para faixas exclusivas. 

C. Indica ao condutor que existe faixa exclusiva na via que 

ele vai cruzar ou adentrar. 

D. Deve ser pintada na cor branca para faixas exclusivas no 

fluxo. 

E. Não há critérios quanto às dimensões dos quadrados que 

irão compor o MAE. 

 

 

 

 

 

 

 

23- Com relação ao registro de veículos, está disposto no CTB, 

EXCETO: 

 

A. Para a expedição do Certificado de Registro de Veículo o 

órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do RE-

NAVAM e exigirá do proprietário os documentos especi-

ficados em lei. 

B. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Regis-

tro de Veículo - CRV de acordo com os modelos e espe-

cificações estabelecidos pelo CONTRAN, contendo as ca-

racterísticas e condições de invulnerabilidade à falsifica-

ção e à adulteração. 

C. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veí-

culo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trân-

sito e ambientais, vinculadas ao veículo, independente-

mente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 

D. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou 

semirreboque, deve ser registrado perante o órgão execu-

tivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Mu-

nicípio de domicílio ou residência de seu proprietário, na 

forma da lei. 

E. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à 

desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no 

prazo e forma estabelecidos pelo Contran, permitida a re-

montagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a 

manter o registro anterior. 

 

24- Com relação às legendas aplicadas no pavimento, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Tem a função de advertir os condutores quanto às condi-

ções especificas de operação na via.  

B. As aplicações podem ser feitas nas cores branca ou ama-

rela. 

C. As mensagens devem ser curtas e simples. 

D. Podem complementar a sinalização vertical. 

E. Não há relacionamento com outras sinalizações. 

 

25- A placa a seguir indica, EXCETO: 

 

 

 

 

 

 

A. Desrespeitar o  referido sinal implica em infração prevista 

no CTB. 

B. Obrigatoriedade de sentido anti-horário na rotatória. 

C. Uso recomendado em rotatórias com raio inferior a 12m. 

D. Sinal R-33. 

E. Indica a existência de rotatória com sentido de circulação 

sugerido. 
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26- Conforme previsto no art. 29 do CTB, “O trânsito de veículos 

nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes 

normas”, EXCETO: 

 

A. Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, 

se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência 

de passagem: [...]nos demais casos, o que vier pela es-

querda do condutor. 

B. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de 

passagem, respeitadas as demais normas de circulação. 

C. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-

se as exceções devidamente sinalizadas. 

D. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salva-

mento, os de polícia, os de fiscalização e operação de 

trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, 

gozam de livre circulação. 

E. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas 

de circulação no mesmo sentido, são as da direita desti-

nadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de 

maior porte, quando não houver faixa especial a eles 

destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem 

e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. 

 

27- A placa de advertência a seguir indica: 

 

 

 

 

 

 

 

A. Bifurcação em “Y”. 

B. Confluência à esquerda. 

C. Entroncamento oblíquo à esquerda. 

D. Via lateral à esquerda. 

E. Junções sucessivas contrárias. 

 

28- Com relação ao símbolo destacado pela circunferência na 

imagem a seguir, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. As dimensões variam de acordo com a velocidade per-

mitida na via. 

B. É um símbolo indicativo de interseção com via que tem 

preferência. 

C. O triângulo pode ser posto apontando para o sentido a 

favor do fluxo de circulação. 

D. É um símbolo de “dê preferência”. 

E. Complementa o símbolo de regulamentação R-2, que in-

dica cruzamento com via que tem preferência. 

 

29- Com relação à sinalização de trânsito, prevista no CTB, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua 

construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de 

obras ou de manutenção, enquanto não estiver devida-

mente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a 

garantir as condições adequadas de segurança na circu-

lação. 

B. O CTB define em seu texto a ordem de prevalência dos 

sinais de trânsito, estando as ordens do agente de trânsito 

sobre as normas de circulação e outros sinais. 

C. Serão aplicadas as sanções previstas neste Código por 

inobservância à sinalização ainda que esta seja insufici-

ente ou incorreta. 

D. Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada 

sinalização específica e adequada. 

E. O CONTRAN editará normas complementares no que 

se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização. 

 

30- Está correto afirmar em relação à seta destacada pela 

circunferência na imagem a seguir, EXCETO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. É aplicada na cor branca, sem previsão de exceções. 

B. Indica a aproximação de curva acentuada.  

C. É indicado implantar pelo menos duas setas (IMC) em 

sequência na mesma faixa, sendo opcional a implanta-

ção de terceira. 

D. É utilizada pra indicação de curvas, não sendo utilizada 

para movimentos circulares, ainda que de difícil com-

preensão por parte do condutor. 

E. É uma seta indicativa de movimento em curva. 

 

31- São disposições gerais previstas no CTB, EXCETO: 

 

A. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo 

cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabeleci-

dos pelo CONTRAN. 

B. O proprietário ou responsável poderá, sem prévia auto-

rização da autoridade competente, fazer ou ordenar que 

sejam feitas no veículo modificações de suas caracterís-

ticas de fábrica. 
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C. Será tolerado um percentual sobre os limites de peso 

bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos 

à superfície das vias, quando aferido por equipamento, 

na forma estabelecida pelo CONTRAN. 

D. As características dos veículos, suas especificações bá-

sicas, configuração e condições essenciais para registro, 

licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo 

CONTRAN, em função de suas aplicações. 

E. O excesso de peso será aferido por equipamento de pe-

sagem ou pela verificação de documento fiscal, na 

forma estabelecida pelo CONTRAN. 

 

32- A placa de advertência a seguir indica: 

 

 

 

 

 

A. Área suscetível à alagamento. 

B. Ponte móvel. 

C. Estreitamento da pista ao centro. 

D. Ponte estreita. 

E. Trecho em obras. 

 

33- Com relação à condução de veículos por motoristas 

profissionais e ao disposto no art. 67-E do CTB, que versa sobre 

o controle de tempo de condução e descanso do motorista 

profissional, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. A não observância dos períodos de descanso estabeleci-

dos no art. 67-C sujeitará o motorista profissional às pe-

nalidades daí decorrentes, previstas neste Código. 

B. O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcio-

nar de forma independente de qualquer interferência do 

condutor, quanto aos dados registrados. 

C. O motorista profissional é responsável por controlar e 

registrar o tempo de condução estipulado no art. 67-C, 

do referido código, com vistas à sua estrita observância. 

D. O tempo de direção será controlado mediante registra-

dor instantâneo inalterável de velocidade e tempo e, ou 

por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta 

ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos 

instalados no veículo, conforme norma do Contran. 

E. A guarda, a preservação e a exatidão das informações 

contidas no equipamento registrador instantâneo inalte-

rável de velocidade e de tempo não são de responsabili-

dade do condutor. 

 

34- A placa de advertência a seguir indica: 

 

 

 

 

 

 

A. Pista sinuosa. 

B. Pista escorregadia. 

C. Projeção de cascalho. 

D. Pista irregular. 

E. Zona de ultrapassagem pela direita. 

 

35- Conforme redação do art. 136 do CTB “Os veículos 

especialmente destinados à condução coletiva de escolares 

somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo 

órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 

Federal, exigindo-se, para tanto”, EXCETO: 

 

A. Equipamento registrador instantâneo inalterável de ve-

locidade e tempo. 

B. Cintos de segurança em número igual à lotação. 

C. Inspeção trimestral para verificação dos equipamentos 

obrigatórios e de segurança. 

D. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 

extremidades da parte superior dianteira e lanternas de 

luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte 

traseira. 

E. Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 

centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão 

das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico 

ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de 

carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indica-

das devem ser invertidas. 

 

36- Com relação à imagem a seguir, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Se referem a setas de posicionamento na pista para a 

execução de movimentos (PEM). 

B. Existem quatro conformações de setas indicativas de po-

sicionamento, respeitando o movimento recomendado 

para cada faixa. 

C. Existe recomendação para colocação de pelo menos 

duas setas em sequência, na mesma faixa com espaça-

mento definido de acordo com a velocidade permitida 

na via. 

D. São utilizadas próximo a interseções que tenham faixas 

de trânsito para movimentos específicos. 

E. Pode estar acompanhada de sinalização vertical de ad-

vertência, de regulamentação ou de indicação apropri-

ada ao movimento 

 

37- O CTB prevê no art. 76 que “A educação para o trânsito será 

promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus[...]”. 

Para isto está correto afirmar, EXCETO: 

 

A. Ministério da Educação e do Desporto, mediante pro-

posta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras, promoverá a adoção de con-

teúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas 

de formação para o magistério e o treinamento de pro-

fessores e multiplicadores. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

FUNDAMENTAL – 27 – MOTORISTA – CNH CAT. “D”   

Página 7 

B. Ministério da Educação e do Desporto mediante pro-

posta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras, promoverá a adoção, em to-

dos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar 

com conteúdo programático sobre segurança de trânsito. 

C. Ministério da Educação e do Desporto, mediante pro-

posta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras, promoverá a criação de cor-

pos técnicos interprofissionais para levantamento e aná-

lise de dados estatísticos relativos ao trânsito. 

D. Ministério da Educação e do Desporto promoverá, me-

diante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reito-

res das Universidades Brasileiras, a elaboração de pla-

nos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos 

interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à 

integração universidades-sociedade na área de trânsito. 

E. Ministério da Educação e do Desporto promoverá, me-

diante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reito-

res das Universidades Brasileiras, a adoção, em alguns 

níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com 

conteúdo programático sobre segurança de trânsito 

 

38- A placa a seguir indica:  

 

 

 

 

 

 

A. Trânsito de ciclistas. 

B. Passagem sinalizada de ciclistas. 

C. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. 

D. Crianças. 

E. Área escolar. 

 

39- Com relação ao disposto no CTB quanto à sinalização de 

trânsito, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. A responsabilidade pela instalação da sinalização nas 

vias internas pertencentes aos condomínios constituídos 

por unidades autônomas e nas vias e áreas de estaciona-

mento de estabelecimentos privados de uso coletivo é de 

seu proprietário. 

B. A sinalização será colocada em posição e condições que 

a tornem perfeitamente visível e ilegível durante o dia e 

a noite, em distância compatível com a segurança do 

trânsito, conforme normas e especificações do CON-

TRAN. 

C. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, 

sinalização prevista neste Código e em legislação com-

plementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a 

utilização de qualquer outra. 

D. O CONTRAN poderá autorizar, em caráter experimen-

tal e por período prefixado, a utilização de sinalização 

não prevista no CTB. 

E. Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, 

publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que pos-

sam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinali-

zação e comprometer a segurança do trânsito. 

 

 

 

40- O sinal A-24, representado na imagem a seguir, deve seguir a 

seguinte padronização, EXCETO: 

 

 

 

 

 

 

A. Orla interna na cor preta. 

B. Fundo na cor amarelo. 

C. Orla externa na mesma cor do fundo. 

D. Símbolo na cor preta. 

E. Fundo na cor laranja. 

 



 

  

 


