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PROVA ESCRITA OBJETIVA -  TIPO 02 
CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO 

DATA: 24/02/2019 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno (TIPO 02) com 50 questões objetivas sem falha ou repetição. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. Verifique 

se o tipo de caderno (TIPO 02) é o mesmo que consta no seu Cartão-Resposta. 
OBS:  Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, 

em hipótese alguma, papéis para rascunhos. 
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 

aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo no espaço próprio do 

CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, 
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, o CADERNO DE 
REDAÇÃO e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura e 
impressão digital. 

12. O tempo de duração para esta prova é de 4 horas. 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de 3h30min do início de sua prova. 
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
 
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 

 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 

 
 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 

Universidade  
Estadual do Piauí 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

TEXTO I. Para as questões de 01 a 08. 
 

A sabedoria de ouvir 
(...) 
Tudo que se move faz barulho, então todos os 

sons são testemunhas de acontecimentos. Se o tato é o 
mais pessoal dos sentidos, então a audição – que é 
uma espécie de toque a distância – é o mais social 
deles. 

Ele também é o sentido cão de guarda. Sons nos 
avisam dos acontecimentos. Mesmo quando estamos 
dormindo, o cérebro é alertado por determinados sons. 
Uma mãe acorda com o choramingar de seu bebê. A 
pessoa comum é rapidamente despertada pelo som do 
próprio nome. Não é de surpreender que o homem 
moderno urbano tenha rejeitado e até mutilado o mais 
interessante dos sentidos. Mas a audição também pode 
acalmar e confortar. O estalar das toras de madeira na 
lareira, o sussurro comum de uma vassoura, o chiado 
curioso de uma gaveta abrindo – todos esses são sons 
reconfortantes. 

Em um lar cheio de amor, toda cadeira produz 
um ranger diferente e reconhecível, toda janela, um 
clique, gemido ou rangido diferente. A própria 
cozinha é uma fonte de muitos sons agradáveis – o 
som ritmado de massa sendo batida em uma tigela de 
louça, o borbulhar de uma sopa fervendo. 

Muitas pessoas ficariam surpresas em descobrir 
em que escala o sentido da audição pode ser cultivado. 

(...) 
(Seleções Reader’sDigest. Por John KordLagemann, 

janeiro/2019, p. 63-67). 

 

01. Ao elaborar um texto, dependendo de vários 
fatores, como o objetivo proposto, os leitores 
potenciais, dentre outros, o autor faz opções 
quanto ao uso e ao estilo de linguagem a partir 
da qual apresentará suas ideias. Assim sendo, 
está CORRETA a afirmação de que o texto 
acima apresenta uma linguagem  

a) simples e objetiva, sem uso de palavras e/ou 
expressões cujos sentidos aplicam-se a 
outros contextos. 

b) técnica e, por isso, inadequada em sua 
aplicação por se tratar de um assunto 
extremamente complexo. 

c) científica, cujo teor semântico é alcançado 
somente por especialistas em matéria 
relacionada à audição humana. 

d) figurada, permeada de comparações e de 
referências a ações atribuídas 
conotativamente a quem/àquilo que não pode 
realizá-la. 

e) humorística, direcionada a quem não 
compreenderia a mensagem desejada, se 
apresentada de outra forma. 

 

02. Das opções abaixo, a única que contém uma 
frase retirada do texto, que NÃO está de acordo 
com a resposta correta da questão anterior é 

a) ... então todos os sons são testemunhas de 
acontecimentos. 

b) Ele também é o sentido cão de guarda. 
c) ... o sussurro comum de uma vassoura, ... 
d) Sons nos avisam dos acontecimentos. 
e) A pessoa comum é rapidamente despertada 

pelo som do próprio nome. 

 

Trecho para as questões 03, 04 e 05. 

Tudo que se move faz barulho, então todos os 
sons são testemunhas de acontecimentos. Se o tato é o 
mais pessoal dos sentidos, então a audição – que é 
uma espécie de toque a distância – é o mais social 
deles. 
 

03. No trecho destacado no excerto, 
contextualmente, o adjetivo encontra-se numa 
relação   

a) contrapositiva absoluta. 
b) superlativa relativa de superioridade.  
c) explicativa relativa. 
d) superlativa absoluta de inferioridade. 
e) superlativa relativa de inferioridade. 

 

04. No trecho em destaque, a palavra deles retoma, 
textualmente, a palavra 
 

a) sentidos. 
b) sons. 
c) testemunhas. 
d) acontecimentos. 
e) todos. 
 

05. Observando-se o excerto acima, verifica-se a 
utilização da palavra então em dois momentos 
distintos. Do ponto de vista semântico-
gramatical, essa palavra é utilizada para  
 

a) sinalizar uma contradição explicitada em 
momento anterior, no texto. 

b) explicar o que eventualmente não foi 
apresentado de maneira clara e, por isso, 
requer algum reparo, no texto. 



                           CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE TRÂNSITO  / TIMON-MA - PROVA TIPO 02                           4 

c) introduzir uma sequência textual que 
encaminha para a conclusão da ideia 
anteriormente apresentada. 

d) conferir continuidade aos propósitos 
comunicativos de forma implícita. 

e)  expandir as possibilidades de inferência 
colocadas à disposição do leitor menos 
atento. 

 

06. As palavras da Língua Portuguesa podem ser 
formadas a partir de um ou de mais de um 
processo. Nas opções abaixo, as palavras em 
destaque apresentam um processo de formação 
que é comum a todas elas, EXCETO aquela que 
está disposta na sequência da opção 

a) ... toda cadeira produz um ranger diferente e 
reconhecível, ... 

b) ... o borbulhar de uma sopa fervendo. 
c) Uma mãe acorda com o choramingar de seu 

bebê. 
d) O estalar das toras de madeira na lareira, ... 
e) Em um lar cheio de amor, ... 
 

07. Observe o trecho: Muitas pessoas ficariam 
surpresas em descobrir em que escala o 
sentido da audição pode ser cultivado. O sentido 
e a correção normativo-gramatical ficarão 
inalterados, caso a forma verbal em destaque 
seja substituída, na sequência, por 

a) ficariam surpresas (para) descobrir. 
b) ficariam surpresas (se) descobrissem. 
c) ficariam surpresas (uma vez que) 

descobriram. 
d) ficariam surpresas (diante do que 

descubram. 
e) ficariam surpresas (embora) descobririam. 
 

08. O sujeito gramatical que NÃO é o agente da 
ação verbal está disposto na sequência frasal: 

a) Tudo que se move faz barulho, ... 
b) ... a audição também pode acalmar e 

confortar. 
c) ... toda cadeira produz um ranger diferente e 

reconhecível, ... 
d) ... o cérebro é alertado por determinados 

sons. 
e) Sons nos avisam dos acontecimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO II. Para as questões 09 e 10. 

 
O futuro do dinheiro 

 
(...) 
Mais do que apenas facilitar trocas, o dinheiro 

foi a forma encontrada pelas sociedades para criar um 
elo entre passado, presente e futuro. É o que permite 
que a riqueza dos pais passe para os filhos ou que uma 
dívida seja paga tempos mais tarde, e até mesmo que 
deixemos nossas finanças com alguém diante de uma 
promessa de lucro no futuro. E as regulamentações 
que fazem esse elo continuar firme são aquelas 
elaboradas conforme as necessidades. “O dinheiro é 
aquilo que a regra diz que ele é. E quem define as 
regras? A sociedade, de acordo com os tempos e com 
quem manda”, (...). 

(Revista Galileu, Editora Globo,  
Edição 324, julho/2018, p. 38) 

 

09. Conforme o ponto de vista abordado na 
discussão:  

a) O dinheiro significa um bem simbólico 
destinado a proporcionar conforto e 
segurança àqueles que o possuem em 
abundância, mesmo que não sejam 
observadas as regulamentações necessárias. 

b) O dinheiro é um componente simbólico cujos 
valores são inerentes a ele e dele originários.  

c) À sociedade, representada por alguém em 
exercício de poder, cabe estabelecer, manter 
e fazer cumprir as regras que determinam o 
valor do dinheiro. 

d) A sociedade determina o valor do dinheiro e 
detém poder de manipulação sobre seu valor, 
independente das instâncias que o instituem. 

e) As necessidades de toda e qualquer 
sociedade são suficientes para atribuir o valor 
real do dinheiro, independente de quem 
manda. 

 

10. Do ponto de vista de sua classificação 
morfológica, a palavra destacada nos itens 
abaixo que difere das demais é: 

a) E as regulamentações que fazem esse elo 
continuar firme ... 

b) É o que permite que a riqueza dos pais passe 
para os filhos... 

c) ... ou que uma dívida seja paga tempos mais 
tarde,... 

d) ... e até mesmo que deixemos nossas 
finanças com alguém ... 

e) O dinheiro é aquilo que a regra diz que ele é. 
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MATEMÁTICA BÁSICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11. Em um jogo matemático de peças Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, onde cada peça possui 1000 repetições, considera-se 
a sequência oscilante de peças, dispostas da seguinte maneira: 

 
 
 
 
 
 
 
 Qual peça ocupará a posição 2019 desta sequência? 
 

a) Y1 
b) Y2 
c) Y3 
d) Y4 
e) Y5 

 

12. Em uma determinada cidade brasileira (que possui seu próprio sistema monetário), usa-se somente notas de 
papel (inclusive para os centavos). Existem notas de: 10 centavos, 20 centavos, e 50 centavos, onde 100 
centavos = R$ 1,00. Vanessa vai à padaria e compra exatamente R$ 2,50, e deseja pagar a conta somente 
com notas de centavos, de forma que seja usada ao menos uma nota de 10 centavos, uma nota de 20 
centavos, e uma nota de 50 centavos, e as demais notas usadas complementem o valor total de R$ 2,50. 
 

 De quantas maneiras o pagamento pode ser efetuado? 
 

a) 17 
b) 19 
c) 21 
d) 22 
e) 23 

 

13. H. Poincaré e S. Ramanujan são notáveis por suas habilidades com números e jogos lógicos. H. Poincaré 
escreve um número em um papel e pergunta a S. Ramanujan qual foi o número escrito. Para auxiliar a 
dedução, H. Poincaré lista algumas dicas: 

 Dica 1: O número é menor que 80. 
 Dica 2: O número é maior que 10. 
 Dica 3: O número é primo. 
 Dica 4: A soma dos dígitos do número é um número múltiplo de 6. 
 Dica 5: Os algarismos das dezenas e das unidades do número são números primos consecutivos e decres-

centes, respectivamente. 
  

 Considerando que apenas uma das dicas é INCORRETA, assinale qual opção abaixo indica tal fato: 
 

a) Dica 1. 
b) Dica 2. 
c) Dica 3. 
d) Dica 4. 
e) Dica 5. 

 

14. Considerando que  , o valor de  na expressão abaixo é exatamente: 
  

 
 

a) 0 
b) 2 
c) 4 
d) 8 
e) 16 
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15. Um professor de matemática tem três filhas: Ana, Vanessa e Carla. Um determinado dia, durante uma de 
suas aulas, o professor sugeriu que a turma descobrisse o ano de nascimento de Vanessa através da 
seguinte afirmação: 

 “Considere V o ano de nascimento de Vanessa, sendo que  
 

 V2 = 4 x 2010 + 4 x 2008 + 4 x 2006 + ... + 4 x 2 + 1” 
 

 Assinale abaixo a alternativa que indica o ano de nascimento de Vanessa: 
 

a) 2019 
b) 2015 
c) 2011 
d) 2007 
e) 2003 

 
16. Em uma sala de espera com 85 pessoas, 21 estão sentadas, 41 são homens ou estão sentados(as) e 13 

mulheres estão sentadas. Assinale abaixo a opção que indica a quantidade total de mulheres que estão em 
pé: 
 

a) 10 
b) 23 
c) 28 
d) 31 
e) 44 

 

17. Abaixo temos uma sequência de letras que obedecem a uma determinada lei de formação: C, V, G, S, K, P, 
O, M, S, __, __, __. 

 Com base no padrão lógico acima estabelecido, as próximas três letras que completam a sequência acima 
são respectivamente: 

 

a) D, H, I 
b) Y, M, L 
c) G, U, K 
d) J, W, G 
e) P, M, T 

 

18. O contrato de aluguel do apartamento de Fernanda sofre reajuste no início de cada ano. Em dezembro de 
2018, Fernanda gastava 25% de seu salário no pagamento do aluguel. No mês de janeiro de 2019 seu salário 
aumentou 5%, porém o aluguel é reajustado em 40%. Qual das alternativas abaixo indica o valor mais 
próximo (em porcentagem) que Fernanda deverá usar do seu salário reajustado para pagar o aluguel? 
 

a) 35,35% 
b) 33,33% 
c) 31,31% 
d) 30,00% 
e) 27,50% 

 

19. No testamento do Sr. Otávio, ele destina o valor de R$ 273.000,00 para ser dividido entre suas filhas Maria, 
Ana, e Rita, na proporção 6:4:3, respectivamente. Sabendo que Rita dividirá sua parte igualmente entre seus 
três filhos, quanto recebera cada filho de Rita? 
 

a) R$ 21.000,00  
b) R$ 24.000,00 
c) R$ 27.000,00 
d) R$ 42.000,00 
e) R$ 63.000,00 
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20. Uma panificadora consegue assar 42.000 pães no prazo de 7 dias, trabalhando com 18 fornos idênticos, 
funcionando 8 horas por dia (exatamente com o mesmo ritmo de produção). Quantos dias são necessários 
para a mesma panificadora assar 30.000 pães, utilizando apenas 12 desses fornos (no mesmo ritmo de 
produção), mas todos funcionando 12 horas por dia? 
 

a) Aproximadamente 10 dias. 
b) Exatamente 5 dias. 
c) Exatamente 4 dias. 
d) Exatamente 3 dias. 
e) Aproximadamente 1 dia. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

21. A ACC e a CNH serão expedidas pelo órgão ou 
entidade executiva de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal em nome do órgão máximo 
executivo de trânsito da União, ao condutor 
considerado apto nos termos da resolução 
nº 169/2005. Marque a alternativa INCORRETA. 
 

a) Ao candidato considerado apto nas 
categorias A, B ou AB, será conferida a 
Permissão para dirigir com validade de 1 (um) 
ano e, ao término desta, o condutor poderá 
solicitar a CNH definitiva. 

b) Ao candidato considerado apto para conduzir 
somente ciclomotores será conferida ACC 
provisória com validade de 1 (um) ano e, ao 
término desta, o condutor poderá solicitar a 
CNH definitiva. 

c) A CNH conterá as condições e especificações 
de cada condutor e terá validade em todo 
Território Nacional, equivalendo ao 
documento de identidade, produzindo seus 
efeitos quando apresentado no original e 
dentro do prazo de validade. 

d) Quando o condutor possuir CNH, a ACC será 
inserida em campo específico da mesma, 
utilizando-se para ambas. 

e) Para efeito de fiscalização, ao condutor 
portador da Permissão para dirigir, que dirigir 
com a validade vencida há mais de 30 (trinta) 
dias, aplica-se a multa de natureza 
gravíssima e recolhimento da Carteira 
Nacional de Habilitação e retenção do veículo 
até a apresentação de condutor habilitado. 

 

22. Qual o limite máximo de comprimento para um 
veículo não – articulado de transporte coletivo 
que possua 3 (três) eixos de apoio direcional, de 
acordo com a Resolução nº 210/2006 do 
CONTRAN. 
 

a) 15 metros. 
b) 15,60 metros. 
c) 18 metros. 
d) 18, 60 metros. 
e) 19,80 metros. 

23. Os semirreboques tracionados por motocicletas 
e motonetas devem ter as seguintes 
características, EXCETO: 
 

a) Plaquetas com dados de identificação do 
fabricante, Tara, Lotação, PBT e dimensões. 

b) Largura máxima de 1, 15 (um e quinze) 
metro. 

c) Ano de fabricação do veículo gravado em 2 
(dois) dígitos. 

d) Para-choque traseiro, freio de serviço e 
iluminação da placa traseira como 
equipamentos obrigatórios. 

e) Lanternas indicativas de direção traseira, de 
cor âmbar ou vermelha. 

 

24. Considerando o procedimento administrativo 
para a submissão do condutor a novos exames 
para que posse voltar a dirigir, quando 
condenado por crime de trânsito, ou quando 
envolvido em acidente grave. Marque “C” para as 
afirmativas Corretas e “E” para as Erradas e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA de cima para abaixo. 
 

I- Os procedimentos serão adotados pela 
autoridade do órgão executivo de trânsito de 
registro da habilitação, em processo 
administrativo, assegurada a ampla defesa, 
no caso de condutor envolvido em acidente 
grave. 

II- O condutor condenado por delito de trânsito 
deverá ser submetido e aprovado nos 
seguintes exames: de aptidão física e 
mental; avaliação psicológica; escrita, 
legislação de trânsito; e de direção veicular, 
realizado na via pública e rural, em veículo 
da categoria inferior para a qual estiver 
habilitado. 

III- A autoridade de trânsito, após ser 
certificada da decisão judicial, deverá 
notificar o condutor para entregar seu 
documento de habilitação fixando prazo não 
inferior a quarenta e oito horas, contadas a 
partir do recebimento. Encerrando o prazo 
previsto, deverá ser efetuado o bloqueio 
previsto no RENAVAN. 
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IV- A notificação ao condutor envolvido em 
acidente grave será expedida por remessa 
postal, por meio tecnológico hábil ou por 
outros meios que assegurem a sua ciência. 
A notificação devolvida por desatualização 
do endereço do condutor no RENACH será 
considerada inválida para todos os efeitos 
legais. 

V- O processo administrativo deverá ser 
concluído no órgão executivo estadual de 
trânsito que o instaurou, mesmo que haja 
transferência do prontuário para outra 
Unidade da Federação. 
 

a) C, E, E, E, C 
b) C, C, E, E, E 
c) E, E, E, C, C 
d) C, E, C, E, C 
e) E, C, C, C, E 

 

25. De acordo com a Resolução nº 304/2008 do 
CONTRAN, a credencial para se estacionar nas 
vagas destinadas exclusivamente a veículos que 
transportem pessoas portadores de deficiência e 
com dificuldade de locomoção, compete: 
 

a) Ao Conselho Estadual de Trânsito. 
b) Aos órgãos executivos rodoviários da União. 
c) Aos órgãos executivos de trânsito do 

Município. 
d) A Polícia Rodoviária Federal. 
e) As Juntas Administrativas. 

 

26. Com base na Resolução nº 356/2010 do 
Conselho Nacional de Trânsito, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 

a) Os veículos tipo motocicleta e motoneta, 
deverão submeter-se à inspeção semestral 
para verificação dos equipamentos 
obrigatórios e de segurança. 

b) Para exercício das atividades, o condutor 
deverá ter, no mínimo 21 (vinte e um) anos de 
idade e possuir habilitação na categoria A, B 
ou AB, por pelo menos dois anos. 

c) As motocicletas e motonetas destinadas ao 
transporte renumerado de mercadorias, 
somente poderão circular nas vias com 
autorização emitida pelo órgão executivo de 
trânsito do Estado e do Distrito Federal. 

d) O equipamento fechado (baú) deve ter 60 
(sessenta) cm de largura, desde que não 
exceda a distância entre as extremidades 
internas dos espelhos retrovisores. 

e) No equipamento tipo aberto (grelha) as 
dimensões da carga a ser transportada não 
podem extrapolar a largura e comprimento da 
grelha. 

27. A confirmação da alteração da capacidade 
psicomotora em razão da influência de álcool ou 
de outra substância psicoativa que determine 
dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, 
um dos seguintes procedimentos a serem 
realizados no condutor de veículo automotor, 
EXCETO: 
 

a) Verificação de um sinal que indique a 
alteração da capacidade psicomotora do 
condutor. 

b) Exame de sangue. 
c) Exames realizados por laboratórios 

especializados. 
d) Teste em aparelho destinado à medição do 

teor alcoólico no ar alveolar. 
e) Prova testemunhal, vídeo ou qualquer outro 

meio de prova em direito admitido. 
 

28. Para a maior segurança do condutor e 
passageiro de motocicleta, o capacete é um 
equipamento obrigatório e salva muitas vidas em 
acidentes de trânsito em todo o Brasil. Sobre 
esse equipamento, podemos afirmar: 
I- O capacete deve contribuir para a 

sinalização do usuário diuturnamente, em 
todas as direções, através de elementos 
retrorrefletivos, aplicados na parte externa 
do casco. 

II- A viseira do capacete no período noturno é 
obrigatória no padrão cristal. 

III- O condutor e o passageiro de motocicleta 
devem utilizar capacete com viseira, ou na 
ausência desta, óculos de proteção, 
corretivo e de sol, em boas condições de 
uso. 

IV- É permitida a aposição de película na 
viseira do capacete. 

V- Se conduzir a motocicleta sem o uso do 
capacete estará cometendo uma infração 
gravíssima multiplicada por 3, multa e 
suspensão do direito de dirigir. 

 

Estão CORRETOS os seguintes itens: 
 

a) I, II e III apenas. 
b) I e V apenas. 
c) IV e V apenas. 
d) I e II apenas. 
e) II, IV e V apenas. 

 

29. A vistoria de identificação veicular tem como 
objetivo verificar, EXCETO: 
 

a) A autenticidade da identificação do veículo e 
da documentação. 

b) A legitimidade da propriedade. 
c) Os equipamentos obrigatórios. 
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d) As características originais dos veículos e 
seus agregados. 

e) O laudo pericial de perda total em veículo 
sinistrado. 

 

30. A vistoria móvel somente será realizada na 
seguinte hipótese: 
 

a) Veículo com peso bruto total inferior a 10 
toneladas. 

b) Veículo apreendido em pátio privado. 
c) Veículo relacionado para leilão e veículo 

leiloado. 
d) Veículo adquirido ou comercializado por 

pessoa física cujo objeto social preveja a 
comercialização. 

e) Veículo não indenizado por companhia de 
seguradora, em razão de sinistro. 

 

31. Os veículos a serem utilizados no transporte, a 
título precário, devem estar adaptados, no 
mínimo com: 
 

a) Bancos, na quantidade inferior para os 
passageiros. 

b) Carroceria com cobertura, barra de apoio 
para as mãos, proteção lateral rígida, com um 
metro e noventa centímetros de altura livre. 

c) Cabine e carroceria sem comunicação e 
ventilação, entre motorista e passageiros. 

d) Escada para acesso, com corrimão. 
e) Compartimento resistente e fixo para guardar 

ferramentas e materiais, junto dos 
passageiros, no caso de transporte de 
trabalhadores. 

 

32. Em relação às normas gerais de circulação e 
conduta, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) O condutor de uma motoneta nas rodovias de 
pista simples poderá atingir a velocidade 
máxima de 90 Km/h. 

b) O condutor que for ingressar numa via, 
procedente de um lote lindeiro a essa via, 
deverá dar preferência aos veículos e 
pedestres que por ela estejam transitando. 

c) O condutor manterá acesos os faróis do 
veículo, utilizando as luzes de posição, 
durante a noite e durante o dia nos túneis 
providos de iluminação. 

d) O condutor manterá acesas pelo menos as 
luzes de posição do veículo, quando sob a 
chuva forte, neblina e cerração. 

e) O condutor de veículo poderá fazer uso da 
buzina, desde que, em toque breve, fora das 
áreas urbanas, quando for conveniente 
advertir a um condutor que se tem o propósito 
de ultrapassá-lo. 

33. Leia as afirmações abaixo sobre o motorista de 
transporte rodoviário coletivo de passageiro e de 
transporte rodoviário de carga e assinale a 
alternativa CORRETA. 
 

a) Serão observados 30 (trinta) minutos para 
descanso a cada 4 (quatro) horas e meia na 
condução de veículo rodoviário de 
passageiro, sendo facultado o seu 
fracionamento e do tempo de direção. 

b) O motorista profissional não é responsável 
por controlar e registrar o tempo de 
condução. 

c) Transitar com o veículo derramando, 
lançando ou arrastando sobre a via a carga 
que esteja transportando significa cometer 
uma infração grave. 

d) É vedado ao motorista profissional dirigir por 
mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas. 

e) Em desacordo com as condições relativas ao 
tempo de permanência do condutor ao 
volante e ao intervalo para descanso a 
infração será grave, multa e retenção do 
veículo para o cumprimento de descanso 
aplicável. 

 

34. Um motorista conduz um ônibus transportando 
passageiros da cidade de Timon-MA para 
Fortaleza-CE. Em um determinado momento, ele 
é flagrado em uma rodovia de pista simples a 
uma velocidade de 100 Km/h, ultrapassando 
outro veículo em cima de uma ponte. De acordo 
com essa situação hipotética, podemos afirmar 
que o motorista cometeu: 
 

a) Duas infrações gravíssimas no valor de 
R$ 586,94 pelas duas infrações. 

b) Um infração gravíssima e outra média no 
valor de R$ 1.010,57 pelas duas infrações. 

c) Uma infração gravíssima e outra grave no 
valor de R$ 1.662,58 pelas duas infrações. 

d) Uma infração grave e outra média no valor de 
R$ 325,39 pelas duas infrações. 

e) Uma infração média e outra gravíssima no 
valor de R$ 1.597,51 pelas duas infrações. 

 

35. Compete aos órgãos e entidades executivos de 
trânsito do município, no âmbito da sua 
circunscrição, EXCETO: 
 

a) Fiscalizar o cumprimento de obras ou eventos 
que possa perturbar ou interromper a livre 
circulação de veículos e pedestres, ou colocar 
em risco a segurança. 

b) Vistoriar veículos que necessitam de 
autorização especial para transitar e 
estabelecer os requisitos técnicos. 
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c) Planejar e implantar medidas para redução de 
circulação de veículos e reorientação do 
tráfego. 

d) Registrar e licenciar, na forma da legislação 
veículos de tração animal, como as carroças 
e charretes e propulsão humana como as 
bicicletas. 

e) Aplicar as penalidades de advertência por 
escrito, multa e suspensão do direito de 
dirigir, por infração de circulação, 
estacionamento e parada. 
 

36. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 
sobre os ciclomotores podemos afirmar: 
 

a) Devem ser conduzido pela direita da pista de 
rolamento, preferencialmente no centro da 
faixa mais à direita ou no bordo direito da 
pista sempre que não houver acostamento. 

b) Permitir a circulação nas vias de trânsito 
rápido, arterial, coletora e local. 

c) Onde não existir sinalização 
regulamentadora, a velocidade mínima dos 
ciclomotores nas vias de trânsito rápido será 
de 25 Km/h. 

d) Os condutores não deverão portar o 
certificado e licenciamento de veículo. 

e) Para conduzir ciclomotores é necessário ter a 
ACC (Autorização para Conduzir 
Ciclomotores) e ter no mínimo 16 anos. O uso 
do capacete é obrigatório. 

 

37. A veiculação de publicidade feita em desacordo 
com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), 
constitui infração punível com a seguinte sanção: 
 

a) Advertência por escrito e verbal. 
b) Suspensão nos veículos de divulgação da 

publicidade, de qualquer outra propaganda do 
produto, pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

c) Multa de R$ 1.627,00 (mil, seiscentos e vinte 
e sete reais) a R$ 8.135,00 (oito mil, cento e 
trinta e cinco reais) cobrada até o quíntuplo 
em caso de reincidência. 

d) As sanções serão aplicadas apenas 
isoladamente. 

e) Qualquer infração não acarretará a imediata 
suspensão da veiculação da peça publicitária. 

 

38. Assinale a alternativa CORRETA sobre a 
Sinalização de Trânsito: 
 

a) O CONTRAN poderá autorizar, em caráter 
experimental, e por um período 
indeterminado, a utilização de sinalização não 
prevista no Código de Trânsito Brasileiro. 

b) O órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre a via poderá retirar ou 

determinar a imediata retirada de qualquer 
elemento que prejudique a visibilidade da 
sinalização viária e a segurança do trânsito, 
sem ônus para quem tenha colocado. 

c) Não serão aplicadas as sanções previstas no 
código por inobservância à sinalização, 
quando esta for insuficiente ou incorreta. 

d) Nas vias ou trechos de vias em obras não 
haverá necessidade de ser afixada 
sinalização específica. 

e) A sinalização terá a seguinte ordem de 
prevalência: os demais sinais sobre as 
indicações do semáforo. 

 

39. Para a expedição do novo Certificado de 
Registro de Veículo serão exigidos os seguintes 
documentos. Assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 

a) Comprovante de transferência de 
propriedade, quando for o caso, conforme 
modelo e normas estabelecidas pelo 
CONTRAN. 

b) Comprovante de aprovação de inspeção 
veicular e de poluentes e ruído, quando for o 
caso, conforme regulamentações do 
CONTRAN e do CONAMA. 

c) Certidão negativa de roubo ou furto de 
veículo, expedida no Município do registro 
anterior, que poderá ser substituída por 
informação do RENACH. 

d) Comprovante de procedência e justificativa da 
propriedade dos componentes e agregados 
adaptados ou montados no veículo, quando 
houver alteração das características originais 
de fábrica. 

e) Comprovante de transferência de 
propriedade, quando for o caso, conforme 
modelo e normas estabelecidas pelo 
CONTRAN. 

 

40. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (Lei  
nº 9.503/1997), qual a conduta que constitui 
infração gravíssima, multa (cinco vezes), 
suspensão do direito de dirigir e recolhimento do 
documento de habilitação. 
 

a) Utilizar-se de veículo para demonstrar ou 
exibir manobra perigosa, mediante arrancada 
brusca, derrapagem ou frenagem com 
deslizamento ou arrastamento de pneus. 

b) Promover, na via, competição, eventos 
organizados, exibição e demonstração de 
perícia em manobra de veículo, ou deles 
participar, como condutor, sem permissão da 
autoridade de trânsito com circunscrição 
sobre a via. 
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c) Confiar ou entregar a direção de veículo a 
pessoa que, mesmo habilitada, por seu 
estado físico ou psíquico, não estiver em 
condições de dirigi-lo com segurança. 

d) Com Carteira Nacional de Habilitação, 
Permissão para Dirigir ou Autorização para 
Conduzir Ciclomotor cassada ou com 
suspensão do direito de dirigir. 

e) Deixar o condutor envolvido em acidente com 
vítima de prestar ou providenciar socorro à 
vítima, podendo fazê-lo. 
 

41. De acordo com a Lei nº 9.503/1997, o Código de 
Trânsito Brasileiro, assinale a única alternativa 
em que todas as infrações são gravíssimas. 
 

a) Transitar com criança em veículo automotor 
sem observância das normas de segurança; 
dirigir sem atenção ou sem cuidados 
indispensáveis à segurança: confiar a direção 
de veículo a pessoa, que, por seu estado 
físico, não estiver em condições de dirigi-lo 
com segurança. 

b) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam 
atravessando a via pública; disputar corrida; 
deixar o condutor de prestar socorro à vítima 
de acidente, quando solicitado pela 
autoridade. 

c) Estacionar o veículo na pista de rolamento 
das rodovias; forçar passagem entre veículos 
que transitando em sentidos opostos, estejam 
na iminência de passar um pelo outro, ao 
realizar operação de ultrapassagem; executar 
operação de retorno em locais proibidos pela 
sinalização. 

d) Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na 
mudança de sinal luminoso; avançar o sinal 
vermelho do semáforo; deixar de parar o 
veículo antes de transpor a linha férrea. 

e) Entrar ou sair de fila de veículos estacionados 
sem dar preferência de passagem a pedestre 
e a outros veículos; conduzir o veículo sem 
acionar o limpador de para-brisa sob a chuva; 
falsificar ou adulterar documento de 
habilitação e de identificação do veículo. 

 

42. Qual a pena para o condutor que conduz o 
veículo com capacidade psicomotora alterada 
em razão da influência de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine 
dependência, resultando do crime lesão corporal 
de natureza grave ou gravíssima a vítima. 
 

a) Detenção, de seis meses a um ano. 
b) Detenção, de seis meses a dois anos. 
c) Detenção, de seis meses a três anos. 
d) Reclusão, de dois a cinco anos. 
e) Reclusão, de cinco a oito anos. 

43. Na rodovia BR-316, no trecho que liga as idades 
de Timon-MA a Caxias-MA, os Policiais 
Rodoviários Federais, que operam o radar móvel 
capturaram um veículo flagrado a 200 km/h. De 
acordo com o Art. 218 do Código de Trânsito 
Brasileiro, o condutor será punido com: 
 

a) Uma infração grave e a penalidade multa no 
valor de R$ 195,23. 

b) Uma infração gravíssima e a penalidade 
multa no valor de R$ 880,41 e a suspensão 
do direito de dirigir. 

c) Uma infração gravíssima, multa no valor de 
R$ 1.467,35, suspensão do direito de dirigir e 
recolhimento da habilitação. 

d) Infração gravíssima, multa no valor de R$ 
880,41, suspensão do direito de dirigir, 
apreensão do veículo e recolhimento da 
habilitação. 

e) Infração gravíssima, multa no valor de 
R$ 1.467,35, suspensão do direito de dirigir, 
recolhimento da habilitação e do certificado 
de licenciamento anual do veículo. 

 

44. O recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação e da Permissão para Dirigir dar-se-á 
mediante recibo, quando: 
 

a) Transpor, sem autorização, bloqueio viário 
policial. 

b) O condutor transitar em velocidade superior à 
máxima em até 20%. 

c) Deixar de dar preferência de passagem a 
pedestre e a veículo não motorizado que se 
encontrar na faixa a ele destinado. 

d) Desobedecer às ordens emanadas da 
autoridade competente de trânsito ou de seus 
agentes. 

e) Transitar ao lado de outro veículo, 
interrompendo ou perturbando o trânsito. 

 

45. O veículo apreendido ou removido a qualquer 
título e não reclamado por seu proprietário será 
avaliado e levado a leilão, a ser realizado 
preferencialmente por meio eletrônico. De acordo 
com o Art. 328 do CTB, podemos afirmar: 
 

a) Se não houver oferta igual ou superior ao 
valor da avaliação, o lote será incluído no 
leilão seguinte, quando será arrematado pelo 
menor lance. 

b) Publicado o edital do leilão, a preparação 
poderá ser iniciada antes de 30(trinta) dias, 
contados da data de recolhimento do veículo. 

c) É vedado o retorno do veículo leiloado como 
sucata à circulação. 

d) A cobrança das despesas com estada no 
depósito será limitada ao prazo de dois anos. 
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e) Os débitos incidentes sobre o veículo antes 
da alienação administrativa ficam dele 
automaticamente desvinculados, com 
prejuízo da cobrança contra o proprietário 
anterior. 

 

46. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 
combinação de veículos acoplados, sendo um 
deles automotor, é: 
 

a) Veículo Articulado. 
b) Veículo Automotor. 
c) Veículo Conjugado. 
d) Veículo de Grande Porte. 
e) Veículo de Carga. 

 

47. A BR-316 no Maranhão é uma das rodovias mais 
movimentadas do Estado. Nos últimos anos 
assumiu o primeiro lugar em número de óbitos 
decorrentes de acidentes de Trânsito. Assinale a 
alternativa que apresenta a conduta correta para 
evitar acidentes no trânsito. 
 

a) Deve-se avisar ao condutor que está com 
farol alto do veículo em sentido contrário, 
piscando faróis e desviando o foco de visão 
para o acostamento do lado direito da pista. 

b) Em situações em que o tempo está adverso, 
como chuva ou neblina, não é necessário 
acender os faróis do veículo e nem diminuir a 
velocidade. 

c) Nas rodovias não se precisa redobrar a 
atenção, as condições são favoráveis para 
dirigir com segurança. 

d) Ao se aproximar de trechos em curvas em 
que não haja sinalização indicando 
velocidade, recomenda-se que o condutor 
mantenha a velocidade do veículo. 

e) Em caso de chuva forte à noite, o condutor 
deve acender o farol alto já que a visão fica 
prejudicada. 

 

48. Os veículos se tornaram o principal meio de 
transporte nas grandes cidades, eles são 
responsáveis por muitos danos ambientais. 
Assinale a alternativa que NÃO evita minimizar 
esses efeitos. 
 

a) Pisar no acelerador buscando maior potência. 
b) Realizar revisões periódicas orientadas pelo 

fabricantes. 
c) Combinar caronas. 
d) Optar por comprar veículos econômicos e que 

tenham motor flex. 
e) Diminuir trajetos feitos no automóvel, 

equilibrando com outros meios de 
transportes. 

 

49. A falta de troca do filtro de ar do motor pode 
causar, EXCETO: 
 

a) O aumento do consumo de combustível. 
b) Retém as partículas contidas no ar aspirado 

pelo motor para que somente ar limpo entre 
na câmara de combustão. 

c) O excesso de sujeira faz com que o propulsar 
tenha que fazer mais força para puxar o ar. 

d) O carro não perde potência nas retomadas de 
velocidade. 

e) Evita desgaste prematuro de peças móveis 
do motor. 

 

50. A poluição sonora é muito ofensiva e prejudicial 
à saúde do ser humano, além de constituir 
infração, de acordo com Código de Trânsito 
Brasileiro. Em relação a poluição sonora é 
CORRETO afirmar: 
 

a) Apesar de ser um tipo de poluição que não se 
acumula no meio ambiente, não causa vários 
danos ao corpo e qualidade de vida das 
pessoas. 

b) Usar no veículo equipamento com som em 
volume em desacordo com o CONTRAN, 
implica punição com multa média. 

c) O condutor que for autuado por exceder o 
limite de som do seu carro não terá o direito 
de recurso. 

d) Ao usar a buzina prolongada e 
sucessivamente a qualquer pretexto, o 
condutor estará cometendo uma infração 
média. 

e) O condutor que usar indevidamente, no seu 
veículo, aparelho de alarme ou que produza 
sons e ruídos que perturbem o sossego 
estará cometendo uma infração média. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


