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Agente Municipal de Trânsito
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas cinco alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao enunciado da
questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

outubro

4

4 de outubro

30 questões

das 15 às 19 h

4 h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

5 questões

(15 questões)
2. Analise as afirmativas abaixo, tomando por base o
texto.

Leia o texto abaixo.
O jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta,
mesmo em suas definições menos rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana; mas os animais não
esperaram que os homens os iniciassem na atividade
lúdica. É-nos possível afirmar com segurança que a
civilização humana não acrescentou característica
essencial alguma à ideia geral de jogo. Os animais
brincam tal como os homens. Bastará que observemos
os cachorrinhos para constatar que, em suas alegres
evoluções, encontram-se presentes todos os elementos essenciais do jogo humano. Convidam-se uns aos
outros para brincar mediante certo ritual de atitudes
e gestos. Respeitam a regra que os proíbe morderem,
ou pelo menos com violência, a orelha do próximo,
fingem ficar zangados e, o que é mais importante, eles,
em tudo isso, experimentam evidentemente imenso
prazer e divertimento. Essas brincadeiras dos cachorrinhos constituem apenas uma das formas mais simples
de jogo entre animais. Existem outras formas muito
mais complexas, verdadeiras competições, belas
representações destinadas a um público.
Johan Huizinga. In Platão & Fiorin. Para entender o texto.

1. Assinale a alternativa que apresenta corretamente
palavras homônimas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Ratificar e retificar.
Belicoso e pacífico.
Consertar e concertar.
Motocicleta e automóvel.
Comprimento e cumprimento.

1. Não existe cultura sem sociedade humana.
2. Os animais e os homens se diferenciam exatamente pela cultura.
3. O jogo é uma atividade instintiva e não cultural já que é comum a todos os animais.
4. É possível confrontar jogo e cultura em uma
sociedade civilizada.
5. O jogo entre os animais pode se tornar uma
competição, representação destinada a um
público.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

3. Assinale a alternativa correta quanto ao processo
de concordância.
a. (
b. (
c. (

) É probido a entrada neste local.
) Trouxe anexo esses documentos.
) Houveram muitos acidentes fatais neste final
de semana nas rodovias catarinenses.
d. ( ) Devem haver muitos aprovados neste
concurso.
e. ( X ) Multam-se apenas carros com seguros
vencidos.
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Atenção!

questões 4 e 5

Atualidades

5 questões

Observe o trecho extraído do texto para resolver as questões 4 e 5.

6. É verdadeiro sobre atual situação da economia
brasileira:

“O jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta,
mesmo em suas definições menos rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana; mas os animais não
esperaram que os homens os iniciassem na atividade
lúdica… Respeitam a regra que os proíbe morderem,
ou pelo menos com violência, a orelha do próximo”.

a. (

4. Assinale a alternativa que apresenta corretamente
a classificação da palavra sublinhada no trecho.

c.

a.
b.
c.
d.

d.

( )
(X)
( )
( )

Pronome oblíquo em ênclise e objeto direto.
Pronome oblíquo em próclise e objeto direto.
Pronome oblíquo em próclise e objeto indireto.
Pronome oblíquo em ênclise e complemento
nominal.
e. ( ) Pronome oblíquo em próclise e complemento
nominal.

5. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) O verbo “pressupõe” é transitivo indireto e, por
isso, possui complemento indireto.
b. ( ) A expressão “na atividade lúdica” é um complemento nominal da palavra “iniciassem”.
c. ( ) A palavra “proíbe” é acentuada graficamente
por se tratar de uma palavra paroxítona.
d. ( ) A expressão “mesmo em suas definições
menos rigorosas” está entre vírgulas por se
tratar do sujeito da oração.
e. ( X ) O trecho apresenta palavras proparoxítonas
e, por isso, obrigatoriamente acentuadas
graficamente.

Página 4

b.

e.

) Vivemos um período de alta de preços, mas
de diminuição das taxas de juros, e do índice
de desemprego.
( ) Vivemos um período de alta de preços,
diminuição das taxas de juros e do número
de desempregados e de desvalorização da
moeda nacional.
( X ) Vivemos um período de alta de preços,
aumento das taxas de juros, aumento do
número de desempregados e desvalorização
da moeda nacional.
( ) Não obstante as opiniões pessimistas, o país
vem sustentando os índices de crescimento
econômico e de pleno emprego que marcaram a economia brasileira nos últimos 10 anos.
( ) Não obstante o aumento da inflação e a
queda do valor do Real, a economia reage
sem grandes sobressaltos. O consumo, o
número absoluto de novas vagas com carteira
assinada e a produção industrial continuam
crescendo, em taxas por volta de 4%.

7. O Brasil passou recentemente, por uma importante
crise no sistema energético.
Assinale a alternativa que indica uma das razões para
esta crise.
a. ( X ) A baixa do nível dos reservatórios das usinas,
em virtude da falta de chuvas.
b. ( ) A elevação do nível dos reservatórios das
usinas, em virtude do excesso de chuvas.
c. ( ) O alto preço do petróleo no mercado
internacional.
d. ( ) A baixa do nível dos reservatórios das usinas,
em virtude do aumento do consumo de água
causado pelo calor.
e. ( ) As exportações de energia elétrica para
a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e
a Venezuela, que diminuíram a oferta
no mercado interno.
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8. Região do mundo que vive um secular conflito
entre israelenses e palestinos:

12. Assinale a alternativa que descreve corretamente
o backup diferencial.

a.
b.
c.
d.
e.

a. ( X ) Realiza backup dos arquivos que foram modificados desde o último backup completo que
foi realizado.
b. ( ) Realiza cópia dos arquivos que foram modificados com nome diferente do nome original,
por isso se chama diferencial.
c. ( ) Realiza backup dos arquivos que foram modificados desde o último backup incremental.
d. ( ) Realiza backup dos arquivos que foram modificados desde o último backup diferencial.
e. ( ) Sempre realiza uma cópia de todos os arquivos e pastas do backup.

( )
(X)
( )
( )
( )

Cáucaso.
Oriente Médio.
Extremo Oriente.
Europa Meridional.
Europa Oriental.

9. As evidências encontradas em sítios arqueológicos
situados em algumas praias e terrenos de igrejas de
Bombinhas, como a de Zimbros e de Canto Grande,
apontam que os primeiros povoadores da região de
Bombinhas foram:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Os índios carijós.
Os índios caraíbas.
Navegadores espanhóis.
Colonos açorianos.
Os tupiniquins.

13. Identifique as afirmativas que contem formas
válidas de inserir quebras de página em documentos
do MS Word 2007 em português.
1. Utilizando a tecla de atalho Ctrl + Alt + Enter
2. Acionando Guia Inserir  Quebra de página
3. Acionando Guia Layout da Página  Quebras
 Página

10. O indiano Kailash Satyarthi e a paquistanesa
Malala Yousafzay ganharam “pela sua luta contra a
supressão das crianças e jovens e pelo direito de todos
à educação”, um importante prêmio. Qual?

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Pullitzer de 2014
Nobel da Paz de 2014
Nobel da Paz de 2015
Reina Sofia de 2013
Nações Unidas de 2013

Noções de Informática

5 questões

11. O modo de exibição do MS Word 2007 em português que possibilita a incorporação de arquivos existentes como subdocumentos é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Rascunho.
Tela inteira.
Layout da web.
Estrutura de tópicos.
Layout de impressão.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. Muitas vezes, ao se editar uma planilha do MS
Excel 2007 em português, deseja-se encontrar a célula
que contenha uma fórmula específica.
Para tanto, pode-se acionar:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (

a guia Dados e o recurso Buscar fórmula.
a guia Revisão e o recurso Localizar fórmulas.
a guia Fórmulas e o recurso Mostrar fórmulas.
a guia Fórmulas, Inserir função e clicar em
procurar.
) o recurso de lupa disponível na guia Início e
inserir o nome da fórmula.
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15. Sobre a contagem de palavras e outros elementos
de texto do MS Word 2007 em português, considere
as seguintes afirmativas:
1. O MS Word mantém uma contagem das palavras do documento.
2. O MS Word mantém uma contagem dos parágrafos do documento.
3. O MS Word mantém uma contagem das linhas
do documento.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
16. O Município de Bombinhas se enquadra como
uma pessoa jurídica de direito:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

privado interno.
público interno.
privado externo.
público externo.
privado interno e externo.

17. São requisitos para a criação de Distrito no
Município de Bombinhas (SC):

18. De acordo com a Lei Orgânica do Munícipio de
Bombinhas (SC), qual o prazo obrigatório para que a
Prefeitura e a Câmara Municipal forneçam certidões
de atos, contratos e decisões, desde que requeridas,
sob pena de responsabilidade da autoridade ou do
servidor que negar ou retardar sua expedição?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

15 dias
30 dias
45 dias
60 dias
90 dias

a. (

b.

c.

d.

e.

) Eleitorado e arrecadação não inferiores à oitava
parte exigida para a criação de Município e a
existência, na povoação-sede, de pelo menos
trinta moradias e posto de saúde.
( ) População não inferior à sétima parte exigida
para a criação de Município e a existência, na
povoação-sede, de pelo menos trinta moradias e escola pública.
( ) População e arrecadação não inferiores
à sexta parte exigida para a criação de
Município e a existência, na povoação-sede,
de pelo menos quarenta moradias, escola
pública e posto policial.
( X ) População, eleitorado e arrecadação não inferiores à quinta parte exigida para a criação de
Município e a existência, na povoação-sede,
de pelo menos cinquenta moradias, escola
pública, postos de saúde e policial.
( ) Eleitorado e arrecadação não inferiores
à décima parte exigida para a criação de
Município e a existência, na povoação-sede,
de pelo menos trinta moradias, escola pública
e posto de saúde.

(15 questões)

19. De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa
correta.
a. (
b.
c.

d.

e.

) A lei penal retroagirá, exceto para beneficiar o
réu.
( ) A lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito.
( X ) É assegurada, nos termos da lei, a prestação
de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva.
( ) É vedado o direito de resposta, proporcional
ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem.
( ) São violáveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação.
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20. De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 conceder-se-á
habeas corpus:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Sempre que a falta de norma regulamentadora
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
( ) Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante,
constantes de registros ou bancos de
dados de entidades governamentais ou de
caráter público.
( ) Para a retificação de dados, quando não se
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial
ou administrativo.
( ) Para assegurar o conhecimento de informações relativas a outra pessoa, mas de interesse
particular do impetrante, constantes em
quaisquer registros ou bancos de dados.
( X ) Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.

21. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro,
assinale a alternativa correta a respeito da infração “Ter seu veículo imobilizado na via por falta de
combustível”.

a. ( X ) Condutor de veículo motorizado utilizado
no transporte de passageiros, cuja lotação
exceda a oito lugares, excluído o do motorista.
b. ( ) Condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total
não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não
exceda a 8 lugares, excluído o do motorista.
c. ( ) Condutor de veículo motorizado de duas ou
três rodas, com ou sem carro lateral.
d. ( ) Condutor de veículo motorizado utilizado
em transporte de carga, cujo peso bruto total
exceda a 3.500 kg.
e. ( ) Condutor de combinação de veículos em que
a unidade tratora se enquadre nas categorias
B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque,
semirreboque, trailer ou articulada tenha
6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja
lotação exceda a 8 lugares.

23. Com base na Lei no 9.503/1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo
destinado à condução de escolares deve satisfazer os
seguintes requisitos:
1. ter idade superior a vinte e um anos.
2. ser habilitado na categoria C.
3. não ter cometido nenhuma infração grave ou
gravíssima, ou ser reincidente em infrações
médias durante os doze últimos meses.
4. ser aprovado em curso especializado, nos
termos da regulamentação do CONTRAN.

a. (

b.

c.

d.

e.

) Infração - leve;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo.
( X ) Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo.
( ) Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo.
( ) Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - remoção do veículo.
( ) Infração - gravíssima;
Penalidade – multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa - remoção do veículo.

22. Conforme dispõe a legislação de trânsito brasileira, a “Categoria D” da habilitação destina-se a:
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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24. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN):
a. (
b. (

) Julgar os recursos interpostos pelos infratores.
) Estimular e orientar a execução de campanhas
educativas de trânsito.
c. ( ) Responder a consultas relativas à aplicação da
legislação e dos procedimentos normativos
de trânsito.
d. ( ) Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos Municípios.
e. ( X ) Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI.

25. De acordo com a Lei no 9.503/1997, o condutor
utilizará o pisca-alerta na seguinte situação:
a. ( X ) Em imobilizações ou situações de emergência.
b. ( ) Para fazer as advertências necessárias a fim de
evitar acidentes.
c. ( ) Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o
propósito de ultrapassá-lo.
d. ( ) Sempre que quiser diminuir a velocidade de
seu veículo.
e. ( ) Para o embarque e desembarque de
passageiros.

26. Em conformidade com a legislação de trânsito
brasileira, assinale a alternativa falsa.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, serão
repassados mensalmente ao Coordenador do Sistema
Nacional de Trânsito, para a aplicação exclusiva em
programas destinados à prevenção de acidentes, o
percentual de     do total dos valores arrecadados
destinados à Previdência Social, do Prêmio do Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre (DPVAT).
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1%
3%
10%
25%
50%

28. Assinale a alternativa incorreta de acordo com a
legislação de trânsito nacional.
a. (

b.

c.

a. (
b.

) É obrigatório o porte do Certificado de
Licenciamento Anual.
( ) Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira.
( ) Nas vias ou trechos de vias em obras deverá
ser afixada sinalização específica e adequada.
( X ) A sinalização terá a prevalência das indicações
dos sinais sobre as indicações do semáforo.
( ) Será obrigatória a expedição de novo
Certificado de Registro de Veículo quando
houver mudança de categoria.

27. Analise o texto abaixo:

d.

e.

) A circulação far-se-á pelo lado direito da
via, admitindo-se as exceções devidamente
sinalizadas.
( ) Os veículos precedidos de batedores terão
prioridade de passagem, respeitadas as
demais normas de circulação.
( ) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas
e nos acostamentos só poderá ocorrer para
que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas
especiais de estacionamento.
( ) Quando veículos, transitando por fluxos que
se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de
rotatória, aquele que estiver circulando por ela.
( X ) Os veículos destinados a socorro de incêndio e
salvamento poderão utilizar-se livremente de
dispositivos de alarme sonoro e de iluminação
vermelha intermitente, independentemente de
uma efetiva prestação de serviço de urgência.
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29. Conforme disposto no Código de Trânsito
Brasileiro, a cada infração “leve” e “grave” cometida
serão computados, respectivamente, os seguintes
números de pontos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

2 pontos e 4 pontos.
3 pontos e 5 pontos.
3 pontos e 7 pontos.
4 pontos e 5 pontos.
4 pontos e 7 pontos.

30. De acordo com a Lei no 9.503/1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, entende-se por “passeio”:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Obra de arte destinada à transposição de vias,
em desnível aéreo, e ao uso de pedestres.
( ) Obra de arte destinada à transposição de vias,
em desnível subterrâneo, e ao uso de pedestres ou veículos.
( ) Parte da via, devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a
travessia da mesma.
( X ) Parte da calçada ou da pista de rolamento,
neste último caso, separada por pintura ou
elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de
pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.
( ) Parte da via, normalmente segregada e em
nível diferente, não destinada à circulação de
veículos, reservada ao trânsito de pedestres e,
quando possível, à implantação de mobiliário
urbano, sinalização, vegetação e outros fins.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)

.
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