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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  

 

Diretora de escola cria almoço sem telefone para alunos se 

conhecerem 

 

A diretora Janet Behrens criou no início deste ano o que 

agora virou uma tradição na Iowa Valley Junior-Senior High 

School, nos Estados Unidos. No almoço de sexta-feira, os alunos 

participam de rodas de conversa onde é proibido usar o celular. O 

objetivo é fazer novas amizades. A informação é da emissora 

KCRG. Janet teve a ideia após reparar que os estudantes andavam 

de cabeça baixa, olhando para seus telefones. 

Às sextas, os alunos recebem cartões coloridos que 

definem em qual mesa eles devem se sentar. É proibido usar o 

celular durante a atividade na hora do almoço.  

Os estudantes dizem que uma hora sem telefone, 

conversando com novas pessoas, está ajudando a escola a se tornar 

um lugar mais agradável. 

 
(https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/11/11/diretora-de-escola-cria-almoco-

sem-telefone-para-alunos-se-conhecerem.htm) 

 

01- O assunto central do texto é: 

 

A. A ideia da diretora em fazer com que os alunos dialo-

guem entre si durante o horário do almoço sem o uso do 

celular para melhorar o rendimento escolar. 

B. O projeto da gestora ao limitar o uso do celular no ambi-

ente escolar durante as refeições diárias a fim de aumen-

tar a concentração dos alunos. 

C. A estratégia utilizada pela diretora ao inibir o uso do apa-

relho celular durante uma refeição escolar  para  promo-

ver a construção de novas amizades reais entre os alunos.  

D. A iniciativa da gestora de uma escola americana ao pro-

mover o almoço sem celular com o intuito de diminuir a 

circulação de informações falsas. 

E. A preocupação da diretora em estimular o almoço sem 

celular para que os jovens alunos interajam em equipe 

nas práticas esportivas da escola. 

 

02- No trecho: “... os alunos recebem cartões coloridos que 

definem em qual mesa eles devem se sentar.”, o termo sublinhado 

estabelece, no contexto, um sentido. Assinale a alternativa cuja 

palavra alteraria esse sentido:  

 

A. deliberam 

B. marcam 

C. indeterminam 

D. estabelecem 

E. indicam 

 

03- Indique a alternativa cujo termo em destaque sofre alteração 

gramatical, de nome para verbo, desde que o acento gráfico seja 

excluído. 

 

A. “... está ajudando a escola a se tornar um lugar...” 

B. “O objetivo é fazer novas amizades.” 

C. A diretora resolveu pôr em prática uma estratégia para 

criar novas amizades. 

D. “A diretora Janet Behrens criou no início deste ano...” 

E. Essa ideia dá aos alunos a oportunidade de se conhece-

rem melhor. 

04- No fragmento: “Às sextas,  os alunos recebem cartões 

coloridos...”, o  emprego da crase está de acordo com a norma 

culta. Marque a alternativa em que não houve obediência à regra 

da crase. 

 

A. À medida que os alunos participavam do projeto, sentiam 

o ambiente mais agradável. 

B. A diretora estava à espera de bons resultados com a ini-

ciativa proposta de não usarem o celular. 

C. À frente da ideia, estava a preocupação da direção em 

melhorar a convivência dos alunos. 

D. Os alunos fizeram adesão à ideia sem resistência e cons-

truíram novas amizades na escola. 

E. Nas rodas de conversa, os alunos falam à respeito de as-

suntos diversos para melhor se conhecerem. 

 

05- Indique a alternativa cujo verbo sublinhado deve ser 

denominado de irregular. 

 

A. “Os estudantes dizem que uma hora sem telefone...” 

B. “A diretora Janet Behrens criou no início deste ano...” 

C. “No almoço de sexta-feira, os alunos participam de rodas 

de conversa...” 

D. “...olhando  para seus telefones.” 

E. “...os alunos recebem cartões coloridos...” 

 

06- Há vocábulos escritos de forma incorreta no seguinte 

enunciado: 

 

A. A discussão realizada nas rodas de conversa enriquece o 

conhecimento e o convívio escolar. 

B. Muitos adolescentes analisam a sugestão do almoço sem 

celular como momento de interação. 

C. Os diálogos constantes desencadeiam a expansão do res-

peito à diversidade de opiniões e cultura. 

D. Na hora da conversa, os alunos interajem com todo o 

grupo, almentando o ciclo de amizade. 

E. Os alunos traçam o percurso da amizade no ambiente es-

colar de forma diversa e extensa. 

 

                 Brasileira que criou esponja capaz de sugar petróleo 

lamenta nova tragédia 

 

Dos Estados Unidos, a gaúcha Raíssa Müller, de 23 anos, 

acompanha o noticiário brasileiro como quem assiste a um filme 

conhecido. O desastre ambiental que atinge a região Nordeste, a 

partir do derramamento de óleo cru no litoral em setembro, a fez 

se recordar, mais uma vez, de um caso ocorrido no Rio Grande do 

Sul, em 2006.                                                                                                                        

Apesar de a estudante ter só 11 anos naquela época, o 

efeito da catástrofe no Rio dos Sinos, que resultou em 86 toneladas 

de peixes mortos após o despejo de resíduos poluentes, foi tão 

marcante na vida da então menina que a levou a desenvolver, anos 

mais tarde, um projeto premiado. 

Em 2014, no ensino médio, Raíssa criou uma esponja 

capaz de sugar óleos como o petróleo. O projeto ganhou vários 

prêmios, porém não chegou à indústria. "É muito triste ver isso 

acontecendo. Me sinto num ciclo infinito", comenta a jovem. 

[...] 

A pesquisa desenvolvida pela gaúcha foi levada para 

feiras nacionais e internacionais, incluindo o congresso de 

inovação da Harvard, a Feira Internacional de Ciência e 

https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/11/11/diretora-de-escola-cria-almoco-sem-telefone-para-alunos-se-conhecerem.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/11/11/diretora-de-escola-cria-almoco-sem-telefone-para-alunos-se-conhecerem.htm
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Engenharia (ISEF, na sigla em inglês) e a Feira de Ciências do 

Google (GSF, na sigla em inglês), em 2014. O protótipo foi o 

primeiro projeto brasileiro a receber a premiação da GSF.  

Foi nessa época que a estudante percebeu que poderia 

traçar uma trajetória diferente da imaginada por ela até então. 

Conseguiu ser aprovada para estudar Psicologia e Neurociência 

em Yale, no estado americano de Connecticut, onde vive há três 

anos. "Foi todo um processo de perseverança. A pesquisa, com 

certeza, ajudou com que eu fosse aceita na universidade", explica.  
(https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/10/12/brasileira-que-criou-

esponja-capaz-de-sugar-petroleo-lamenta-nova-tragedia.htm Adaptado. Acesso 
em 19/10/2019) 

 

07- Segundo o texto, 

 

A. a pesquisa desenvolvida pela jovem Raíssa ganhou reco-

nhecimento e o interesse da indústria brasileira. 

B. um fato ocorrido ainda na pré-adolescência da pesquisa-

dora brasileira virou estímulo para elaborar projeto de or-

dem ambiental. 

C. a pesquisa teve destaque em eventos dentro e fora do Bra-

sil, e foi mais um projeto ambiental brasileiro  premiado 

pela GSF. 

D. o reconhecimento da pesquisa em evento internacional 

veio, mas a falta de recursos e  de incentivo paralisaram 

a pesquisa. 

E. a  pesquisadora lembra de outro dano ambiental já ocor-

rido, sem lastimar o vazamento de óleo no litoral nordes-

tino.  

 

08- No período: “Apesar de a estudante ter só 11 anos naquela 

época,...”, a conjunção destacada estabelece uma relação de: 

 

A. condição 

B. causalidade 

C. concessão 

D. proporção 

E. comparação 

 

09- No período: “Dos Estados Unidos, a gaúcha Raíssa Müller, de 

23 anos, acompanha o noticiário brasileiro como quem assiste a 

um filme conhecido.”, o verbo grifado cumpriu corretamente a 

regra da regência.  Marque a alternativa em que o verbo em 

destaque exige a mesma regência. 

 

A. “O desastre ambiental que atinge a região Nordeste” 

B. “... levou a desenvolver, anos mais tarde, um projeto pre-

miado.” 

C. “...poderia traçar uma trajetória diferente da imagi-

nada...” 

D. “...onde vive há três anos.” 

E. “... a fez se recordar, mais uma vez, de um caso ocorrido 

no Rio Grande do Sul...” 

 

10- No fragmento: “Foi nessa época que a estudante percebeu que 

poderia traçar uma trajetória diferente da imaginada por ela até 

então.”, a palavra destacada refere-se: 

 

A. ao termo ‘época’ 

B. ao termo ‘trajetória’ 

C. à expressão ‘nessa época’ 

D. à expressão ‘da imaginada’ 

E. ao  termo ‘estudante’ 

11- Ao substituir a expressão destacada em “O projeto ganhou 

vários prêmios...”, por uma construção pronominal, está adequada 

a alternativa: 

A. O projeto ganhou-os... 

B. O projeto ganhou-lhes... 

C. O projeto ganhou-nos... 

D. O projeto ganhou-los... 

E. O projeto ganhou-as... 

 

12- Analise os enunciados a seguir e assinale a alternativa correta: 

 

A. Em: “A pesquisa, com certeza, ajudou...” a expressão 

destacada estabelece um sentido de afirmação e é intro-

duzida por uma preposição.   

B. Em:  ‘ “...ajudou com que eu fosse aceita na universi-

dade” ’,  o termo destacado é um   pronome pessoal do 

caso oblíquo da primeira pessoa do singular. 

C. Em: “... porém não chegou à indústria.”, a palavra grifada 

é classificada como uma conjunção que indica um sen-

tido de adição. 

D. Em: “... acompanha o noticiário brasileiro...”, o termo 

grifado é um verbo flexionado no pretérito perfeito do 

modo  indicativo. 

E. Em: “... Raíssa criou uma esponja...”, a palavra destacada 

é um adjetivo feminino, cuja função é de nomear. 

 

13- No trecho: “Foi nessa época que a estudante percebeu que 

poderia traçar uma trajetória diferente da imaginada por ela até 

então. Conseguiu ser aprovada para estudar Psicologia e 

Neurociência em Yale...”, os verbos sublinhados foram 

conjugados na 3ª pessoa do singular. Ao serem reescritos, 

respectivamente, na 2ª pessoa do singular, as formas verbais 

deverão ser: 

 

A. percebes – poderias – conseguiste 

B. percebeste – poderias – conseguiste 

C. percebestes – podereis – conseguistes 

D. percebestes – poderias – conseguistes 

E. percebias – poderíeis – conseguias  

 

14- Analise os enunciados apresentados nas alternativas a seguir e 

indique a correta: 

 

A. Em: “... derramamento de óleo cru...”, a palavra grifada 

é acentuada por ser proparoxítona, cuja tonicidade recai 

na antepenúltima silaba. 

B. Em: “O desastre ambiental que atinge  ...”, o termo em 

destaque é um adjetivo uniforme  que concorda em gê-

nero e número com o substantivo ‘desastre’. 

C. Em: “... que atinge a região Nordeste...”, o vocábulo gri-

fado é um substantivo cuja flexão no plural é ‘regiões’, 

como também ocorre com o termo ‘cidadões’. 

D. Em: ‘"É muito triste ver isso acontecendo.” ‘, o termo 

destacado é categorizado como um adjetivo no grau su-

perlativo absoluto sintético, intensificado pela palavra 

‘muito’. 

E. Em: “Raíssa criou uma esponja capaz...”, o vocábulo 

sublinhado denomina-se como um substantivo concreto 

e acentuado por ser uma palavra paroxítona terminada 

em ‘a’. 

 

 

https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/10/12/brasileira-que-criou-esponja-capaz-de-sugar-petroleo-lamenta-nova-tragedia.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/10/12/brasileira-que-criou-esponja-capaz-de-sugar-petroleo-lamenta-nova-tragedia.htm


PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

FUNDAMENTAL II – 22 – MOTORISTA I CNH “A/B”; 23 – MOTORISTA II CNH “D”; 24 – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS CNH D. 

Página 3 

 

15- Está plenamente adequada a concordância do seguinte 

enunciado: 

 

A. Ocorrerá danos irreparáveis ao meio ambiente devido ao 

derramamento de óleo nas praias nordestinas. 

B. As ações do governo e da sociedade precisam ser vigi-

lante e  efetiva. 

C. A investigação sobre a origem do óleo derramado devem 

ser intensificadas. 

D. Pesquisas universitárias encontram óleo em aparelhos di-

gestivos de peixes e mariscos. 

E. Os pescadores da região reclama aflito da queda nas ven-

das de peixes e crustáceos. 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
16- Conforme previsto no CTB, art. 138 “O condutor de veículo 

destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes 

requisitos”, EXCETO: 

 

A. Não ter cometido nenhuma infração média, grave ou gra-

víssima, ou ser reincidente em infrações médias durante 

os doze últimos meses. 

B. Ser habilitado na categoria D. 

C. Ter idade superior a vinte e um anos. 

D. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, 

ou ser reincidente em infrações médias durante os doze 

últimos meses. 

E. Ser aprovado em curso especializado, nos termos da re-

gulamentação do CONTRAN. 

 

17- Com relação à identificação do veículo, o art. 115 do CTB traz 

a seguinte redação: “O veículo será identificado externamente por 

meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua 

estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos 

pelo CONTRAN.” Quanto ao disposto no referido artigo, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

A. Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa 

dianteira. 

B. As placas com as cores verde e amarela da Bandeira Na-

cional serão usadas somente pelos veículos de representa-

ção pessoal do Presidente e do Vice-Presidente da Repú-

blica, dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos 

Deputados, do Presidente e dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, dos Ministros de Estado, do Advogado-

Geral da União e do Procurador-Geral da República. 

C. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar 

maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos 

de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro 

na repartição competente, se transitarem em via pública, 

não dispensados o licenciamento e o emplacamento. 

D. Excepcionalmente, mediante autorização específica e fun-

damentada das respectivas corregedorias e com a devida 

comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veí-

culos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Mi-

nistério Público que exerçam competência ou atribuição 

criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de 

forma a impedir a identificação de seus usuários específi-

cos, na forma de regulamento a ser emitido, conjunta-

mente, pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e pelo 

Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. 

E. Os veículos de representação dos Presidentes dos Tribu-

nais Federais, dos Governadores, Prefeitos, Secretários 

Estaduais e Municipais, dos Presidentes das Assembléias 

Legislativas, das Câmaras Municipais, dos Presidentes 

dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e do respec-

tivo chefe do Ministério Público e ainda dos Oficiais Ge-

nerais das Forças Armadas terão placas especiais, de 

acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN. 

 

18- A placa a seguir indica: 

 

 

 

 

 

 

 

A. Entrocamento oblíquo à esquerda. 

B. Confluência à esquerda. 

C. Entrocamento oblíquo à direita. 

D. Confluência à direita. 

E. Interseção em “y”. 

 

19- Com relação aos sinais de trânsito, analise o itens a seguir: 

 

I. Os sinais podem ser verticais e horizontais. 

II. Não são admitidos dispositivos de sinalização auxiliar. 

III. Sinais sonoros e gestos do agente e do condutor são ad-

mitidos. 

IV. Só são consideradas sinais de trânsito os verticais, hori-

zontais e luminosos. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Os itens I e III estão corretos. 

B. Os itens II e IV estão corretos. 

C. Os itens I, II e IV estão corretos. 

D. Todos os itens estão corretos. 

E. Todos os itens estão incorretos. 

 

20- Com relação à marcar é delimitadoras de estacionamento 

regulamentado (MER), sinalização horizontal, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Deve ser pintada na cor branca. 

B. Deve ser acompanhada do sinal vertical de regulamenta-

ção R-6b, que indica estacionamento regulamentado. 

C. Não são permitidas informações adicionais junto à sinali-

zação referente à área demarcada. 

D. A MER pode ser utilizada em áreas isoladas e estaciona-

mentos privativos. 

E. A MER pode ser utilizada para estacionamento em ân-

gulo, estacionamento simples paralelo ao meio-fio, esta-

cionamento paralelo ao meio-fio com delimitação de cada 

vaga, entre outras hipóteses. 
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21-  Com relação às normas gerais de circulação previstas no CTB, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter 

distância suficiente entre si para permitir que veículos que 

os ultrapassem possam se intercalar na fila com segu-

rança. 

B. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o 

propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando 

pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circu-

lando, sem acelerar a marcha. 

C. O condutor poderá ultrapassar veículos em vias com du-

plo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas 

e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de 

nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres. 

D. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veí-

culo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando 

embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir 

a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o 

veículo com vistas à segurança dos pedestres. 

E. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o 

propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando 

pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, 

sem acelerar a marcha. 

 

22- A placa a seguir indica: 

 

 

 

 

 

 

 

A. Proibido trânsito de ônibus. 

B. Proibido estacionamento de ônibus. 

C. Proibido trânsito de caminhões. 

D. Proibido veículos de turismo. 

E. Proibido trânsito de furgões. 

 

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

INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Se trata de zebrado de preenchimento da área de pavi-

mento não utilizável. 

B. Tem a função de reforçar a ideia de área não utilizável 

para o trânsito por meio do preenchimento das áreas inter-

nas da linha de canalização. 

C. Deve ter cor branca quando direciona fluxos de mesmo 

sentido. 

D. É recomendável pintura na cor amarela quando direciona 

fluxos em sentidos opostos. 

E. A marcação zebrada é feita com inclinação de 45o no sen-

tido do fluxo de tráfego.  

 

24- Com relação ao previsto no CTB quanto à educação no 

trânsito, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. A educação para o trânsito é direito de todos. 

B. O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os 

cronogramas das campanhas de âmbito nacional que de-

verão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do 

Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos 

referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Se-

mana Nacional de Trânsito. 

C. É obrigatória a existência de coordenação educacional em 

cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional 

de Trânsito. 

D. Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito 

não deverão promover outras campanhas no âmbito de sua 

circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais. 

E. A educação para o trânsito constitui dever prioritário para 

os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. 

 

25- A placa a seguir indica: 

 

 

 

 

 

 

 

A. Faixa exclusiva para ciclistas. 

B. Passagem sinalizada de ciclistas. 

C. Ciclista, transite à esquerda. 

D. Ciclista, transite à direita. 

E. Ciclistas à esquerda, pedestres à direita. 

 

26- Com relação à linha de proibição de estacionamento e/ou 

parada, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Deve ser acompanhada de sinalização vertical correspon-

dente. 

B. É opcional a utilização de linhas transversais de fecha-

mento. 

C. Indica que ao longo da pista de rolamento é proibida a pa-

rada ou estacionamento. 

D. A pintura é feita na cor amarela. 

E. Não exige sinalização vertical correspondente. 

 

27- Com relação às normas de sinalização dispostas no CTB, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a 

via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de 

qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sina-

lização viária e a segurança do trânsito, sem ônus para 

quem o tenha colocado. 

B. É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respec-

tivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de publi-

cidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relaci-

onem com a mensagem da sinalização. 
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C. Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estaci-

onamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter suas 

entradas e saídas devidamente identificadas, na forma re-

gulamentada pelo CONTRAN. 

D. Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito 

com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres de-

verão ser sinalizados com faixas pintadas ou demarcadas 

no leito da via. 

E. A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou 

símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia apro-

vação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. 

 

28- A placa a seguir indica: 

 

 

 

 

 

 

 

A. Junções suscetivas contrárias primeira à direita.  

B. Confluência à esquerda. 

C. Junções suscetivas contrárias primeira à esquerda. 

D. Cruzamento de vias. 

E. Confluência à direita. 

 

29- A imagem a seguir é uma representação de sinalização 

horizontal. Na imagem, as linhas demarcadas pela elipse são 

pintadas na cor amarela, dado isso, acerca da sinalização, é 

incorreto afirmar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Com exceção do pontos de parada de transporte cole-

tivo, deve estar associada ao sinal de regulamentação 

correspondente. 

B. Se trata de uma marca delimitadora de parada de veícu-

los específicos. 

C. Serve para melhorar a definição de trechos em que a pa-

rada é restrita a determinado tipo de veículo. 

D. Não é obrigatória a colocação de legenda indicativa do 

tipo de veículo que pode utilizar esta área. 

E. Por se tratar de área de parada, a pintura na cor amarela 

é opcional, podendo ser utilizada também a cor branca. 

30- São disposições quanto às normas a serem aplicadas no 

trânsito previstas no CTB, EXCETO: 

 

A. Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no 

transporte de carga indivisível, que não se enquadre nos 

limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CON-

TRAN, poderá ser concedida, pela autoridade com cir-

cunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, 

com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as 

medidas de segurança consideradas necessárias. 

B. Não 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. 

C. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia 

autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar 

que sejam feitas no veículo modificações de suas carac-

terísticas de fábrica. 

D. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá 

transitar com lotação de passageiros, com peso bruto to-

tal, ou com peso bruto total combinado com peso por 

eixo, superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar 

a capacidade máxima de tração da unidade tratora. 

E. Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem 

de veículos serão aferidos de acordo com a metodologia 

e na periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, ou-

vido o órgão ou entidade de metrologia legal. 

 

31- A placa a seguir indica: 

 

 

 

 

 

 

A. Alfândega. 

B. Ponte a frente. 

C. Ponte móvel a frente. 

D. Desnível a frente. 

E. Parada obrigatória. 

 

32- Com relação à condução de veículos por motoristas 

profissionais, previsto no CTB, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso a 

cada 4 (quatro) horas na condução de veículo rodoviário 

de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o 

do tempo de direção. 

B. Em situações excepcionais de inobservância justificada 

do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo 

de direção poderá ser elevado pelo período necessário 

para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um 

lugar que ofereça a segurança e o atendimento deman-

dados, desde que não haja comprometimento da segu-

rança rodoviária. 

C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 

(cinco) horas e meia ininterruptas veículos de transporte 

rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte ro-

doviário de cargas. 
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D. O condutor é obrigado, dentro do período de 24 (vinte e 

quatro) horas, a observar o mínimo de 11 (onze) horas 

de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no 

veículo e coincidir com os intervalos mencionados no 

art. 67-C, § 1o, sendo opcional no primeiro período 8 

(oito) horas ininterruptas de descanso. 

E. Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso den-

tro de cada 6 (seis) horas na condução de veículo de 

transporte de carga, sendo facultado o seu fraciona-

mento e o do tempo de direção desde que não ultrapas-

sadas 5 (cinco) horas e meia contínuas no exercício da 

condução. 

 

33- A placa a seguir indica: 

 

 

 

 

 

 

A. Área com desmoronamento. 

B. Pista irregular. 

C. Projeção de cascalho. 

D. Área sujeita a alagamento. 

E. Pista escorregadia. 

 

34- A imagem a seguir apresenta um sinal referente a sinalização 

horizontal. Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao sinal 

destacado pela circunferência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. É indicativo para necessidade de mudança de faixa decor-

rente de estreitamento ou obstrução da pista. 

B. O sinal deve estar acompanhado de sinalização vertical de 

advertência referente ao tipo de estreitamento. 

C. Se trata de seta indicativa de mudança obrigatória de 

faixa. 

D. A seta pode deve ser utilizada no centro da faixa a ser su-

primida, sendo opcional a utilização da mesma em outras 

faixas da via. 

E. Se a via permitir, devem ser utilizada pelo menos três se-

tas indicativas (MOF) na faixa que será suprimida, se-

guindo padronização de tamanho e distância específicas.  

 

35- Com relação ao previsto no CTB quanto aos pedestres e 

condutores de veículos não motorizados, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres 

poderão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar so-

bre ela sem necessidade. 

B. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará pre-

cauções de segurança, levando em conta, principalmente, 

a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, uti-

lizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas 

sempre que estas existirem numa distância de até cin-

quenta metros dele, observadas algumas disposições. 

C. Os pedestres não deverão adentrar na pista sem antes se 

certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de 

veículos. 

D. Onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semá-

foro ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veícu-

los. 

E. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via 

deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo. 

 

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

seguir, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. É a Cruz de Santo André. 

B. Indica parada proibida na via. 

C. É indicativo de cruzamento rodoferroviário. 

D. Em caso de mais de uma faixa de trânsito por sentido, 

deve ser utilizado um símbolo por faixa. 

E. Deve ser acompanhada de sinal vertical A-41, e, a medida 

que se aproxima, das placas referentes a passagem de ní-

vel com ou sem barreira. 

 

37- A placa a seguir indica: 

 

 

 

 

 

 

 

A. Fim de pista dupla. 

B. Início de pista dupla. 

C. Pista dividida. 

D. Passagem de nível com barreira. 

E. Estreitamento a frente. 

 

38- Com relação às normas a serem seguidas no trânsito de 

veículos terrestres, em vias abertas à circulação, assinale a 

alternativa que NÃO corresponde ao previsto no CTB: 

 

A. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá 

ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regula-

mentar e as demais normas estabelecidas no Código Trân-

sito Brasileiro, exceto quando o veículo a ser ultrapassado 

estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. 
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B. Todo condutor que efetuar uma ultrapassagem deve afas-

tar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, sem que 

haja necessidade de verificação de distância lateral de se-

gurança. 

C. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassa-

gem, certificar-se de que: Nenhum condutor que venha 

atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo; 

Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja in-

dicado o propósito de ultrapassar um terceiro; A faixa de 

trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão sufici-

ente para que sua manobra não ponha em perigo ou obs-

trua o trânsito que venha em sentido contrário. 

D. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferên-

cia de passagem sobre os demais, respeitadas as normas 

de circulação. 

E. Os veículos de maior porte serão sempre responsáveis 

pela segurança dos menores, os motorizados pelos não 

motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. 

 

39- Em relação ao símbolo destacado na imagem a seguir, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Indica vaga reservada ao embarque e desembarque de pas-

sageiro e/ou pacientes. 

B. Indica serviço de saúde. 

C. Indica área de estacionamento comum em locais destina-

dos à serviço de saúde. 

D. As cores utilizadas seguem o padrão circulo na cor branca 

e cruz na cor vermelha. 

E. Deve ser acompanhado de placa de regulamentação de es-

tacionamento/parada, complementada com informações 

pertinente. 

 

40- A placa a seguir significa: 

 

 

 

 

 

 

A. Peso máximo por eixo. 

B. Altura máxima permitida. 

C. Peso bruto total máximo permitido. 

D. Alfândega. 

E. Peso bruto mínimo permitido na via. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


