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CONCURSO PÚBLICO N.º 149/2011
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

CARGO PÚBLICO: AGENTE DE TRÂNSITO

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas de 01 a 50, sendo:

• 10 (dez) de Língua Portuguesa;

• 10 (dez) de Raciocínio Lógico;

• 10 (dez) de Conhecimentos Gerais; e

• 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas,  
único documento válido para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas 
pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas e sair da sala após às 

14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que 
conste em ata a informação correta;

b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente: o Caderno de Provas e a 
Folha de Respostas devidamente assinada.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar seu Caderno de Provas, a sua  
Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E 41 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E 42 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E 43 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E 44 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E 45 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E 46 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E 37 A B C D E 47 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E 38 A B C D E 48 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E 39 A B C D E 49 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E 40 A B C D E 50 A B C D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01
Assinale a alternativa correta correspondente às ideias do texto base.
“Não se tem um país competitivo, se o povo não tiver boa saúde, boa educação, formação profissional e segurança 
jurídica. E, mais do que reclamar da crise, é preciso acreditar na força do povo.” 

A) Não se tem um país competitivo porque o povo não tem saúde.
B) Entre as condições para um país ser competitivo, está a saúde.
C) O povo reclama da crise e por isso não é competitivo.
D) Ninguém acredita na força do povo.
E) Reclamar, cada vez mais, dá força ao povo.

Questão 02
Assinale a opção em que todas as palavras devem ser acentuadas.

A) consciencia – reporteres – viola– Amapa
B) necessario – oposta – lingua – varias
C) suplica – inteligencia – cartaz– atras
D) replica – ordinaria – apice – ansia
E) reflexo – tres – ate – inumeravel

Questão 03
Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal.

A) Ninguém obedeceu as normas da instituição.
B) Ela assistiu ao doente.
C) Visamos o atestado médico solicitado.
D) Aspiramos o cargo de presidente da empresa.
E) Isso não implica em desistência de ninguém.

Questão 04
Assinale a alternativa onde a palavra destacada foi usada com o sentido correto.

A) Nada na vida acende sem esforço.
B) Ascenda   o fogo da paixão e seja feliz.
C) Com as ruas esburacadas, o tráfico de automóveis ficou inviável.
D) O tráfego de madeira na Amazônia é crime.
E) Ele cometeu uma infração no trânsito e foi multado.

Questão 05
Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada corretamente.

A) Eu canto porque o instante existe.
B) Porque   poesia num mundo insensível?
C) Não estudaste o necessário, por que?
D) Não estudei porquê não tive tempo.
E) Por quê   queres a minha presença no evento?

Questão 06
Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser acentuadas.

A) musica – tambem – ecologia – vespera
B) alem – cafe – cerebro – nuvem
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C) media – proprio – codigo – patins
D) juiz – psicologo – medico – minimo
E) reporter – utero – exodo – lampada

Questão 07
Assinale a alternativa correta quanto à grafia de todas as palavras.

A) concessão – escassez – discussão – sucessivo
B) cacetete – demissão – missionário – dissipar
C) assédio – assessor – asediar – assustar
D) obseção – extensivo – repulsão – teste
E) compreensão – averssão – consenso – cançado

Questão 08
Assinale a opção correta quanto ao uso do há, a, à.

A) À   muitas pessoas que falam da solidão.
B) Nada há entre mim e você.
C) Ele anda à pé diariamente. 
D) A   pouco tempo ele reconheceu a paternidade.
E) Hoje a noite viajarei.

Questão 09
Marque a opção que contém adjunto adverbial.

A) A semente virou flor.
B) Anseio por sua presença.
C) Vi alguém na biblioteca.
D) Alugaram a casa.
E) Conversei com a mãe dela.

Questão 10
Assinale a alternativa que contém a ideia correspondente à frase abaixo:
“O homem sem iniciativa, que tudo espera do acaso, é como o mendigo, que vive de esmolas.”

A) Os homens são acomodados por natureza.
B) Todos os homens esperam pelo acaso.
C) Os homens e os mendigos não são frutos do acaso.
D) Mesmo tendo iniciativa, os homens são dependentes do acaso.
E) O homem, sem iniciativa, esmola tal qual um mendigo.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11
Uma vela de 48 cm de altura diminui 1,6 mm por minuto. Quanto tempo levará para se consumir?

A) 3h.
B) 3h e 20min.
C) 4h.
D) 4h e 30min.
E) 5h.

Questão 12
A capacidade do tanque de combustível de um caminhão é de 54 litros. O consumo médio desse caminhão é 1 litro a  
cada 9 km rodados. Estando o tanque cheio e o caminhão tendo rodado 279 km, quantos km o caminhão pode ainda  
rodar com o restante do combustível?
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A) 540 km.
B) 279 km.
C) 207 km.
D) 199 km.
E) 154 km.

Questão 13
João deveria pagar uma prestação de R$ 240,00, mas ele atrasou o pagamento e vai pagar juntamente com a prestação,  
uma multa de 8% sobre o valor. O total a ser pago é:

A) R$ 259,20.
B) R$ 248,00.
C) R$ 292,00.
D) R$ 275,80.
E) R$ 300,00.

Questão 14
José possui uma coleção de livros contendo 14 livros de Matemática, 16 livros de História e 18 livros de Biologia. A  
fração que representa os livros de História é:

A) 3/5.
B) 2/5.
C) 2/3.
D) 1/3.
E) 1/4.

Questão 15
Duas bolas brancas valem seis bolas pretas; quantas bolas pretas posso trocar por cinco bolas brancas?

A) 5.
B) 12.
C) 15.
D) 16.
E) 18.

Questão 16
Um comerciante resolveu dividir um prêmio entre seus 3 empregados, em partes diretamente proporcional ao tempo  
de serviço. Se a quantia dividida foi de R$ 6.900,00 e cada empregado está trabalhando, respectivamente há 6, 8 e 9  
anos, o empregado com menos tempo recebeu:

A) R$ 3.000,00.
B) R$ 2.400,00.
C) R$ 2.700,00.
D) R$ 1.800,00.
E) R$ 4.140,00.

Questão 17
Uma loja faz a seguinte promoção na venda de laranjas: “Leve 4 kg e pague 3 kg”. Aproveitando a promoção, resolvi  
comprar laranjas. Quantos kg de laranjas eu levei, sabendo que paguei 15 kg? 

A) 20.
B) 24.
C) 18.
D) 25.
E) 12.



Página 5

Questão 18
Comprei um eletrodoméstico à vista, com desconto de 15%. Devido ao desconto, paguei R$ 300,00 a menos. O preço 
do eletrodoméstico, sem o desconto, era de:

A) R$ 1.500,00.
B) R$ 1.200,00.
C) R$ 2.400,00.
D) R$ 1.800,00.
E) R$ 2.000,00.

Questão 19
Um ciclista fez um percurso de 48 km. Se tivesse feito o percurso com uma velocidade média de 4 km/h a mais que a 
usada, teria levado uma hora a menos. Em quantas horas foi feita a viagem?

A) 3 horas.
B) 4 horas.
C) 4 horas e 20 minutos.
D) 5 horas.
E) 6 horas.

Questão 20
Uma caixa d’água é abastecida à razão constante de 12 litros por minuto, e simultaneamente, seu conteúdo escoa, por  
uma torneira, à razão constante de 8 litros por minuto. Estando a caixa vazia e ligando as duas torneiras ao mesmo  
tempo, quantos litros haverá na caixa d’água após 2 horas e 20 minutos?

A) 480 litros.
B) 560 litros.
C) 650 litros.
D) 900 litros.
E) Mais do que 1.000 litros.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 21
Assinale a alternativa correta que revela uma conduta ética nas relações de trabalho.

A) Aprender a desenvolver a escuta empática.
B) Decidir usando apenas “um lado da moeda”.
C) Levar vantagem à custa de colegas.
D) Praticar o excesso de confiança no próprio julgamento.
E) Nas reuniões interdepartamentais, aceitar apenas as opiniões dos seus colegas de departamento.

Questão 22
Para se anotar de maneira eficaz recados recebidos por telefone é importante a obtenção de informações completas, 
que incluem:

I. nome (primeiro e último) da pessoa que ligou e da empresa.
II. número de telefone para contato, com o código de área quando necessário.
III. objetivo da ligação e horário da mesma.
IV. informações especiais (por exemplo: ligar depois das 10h).

Estão corretas apenas as afirmações:
A) I, II e IV.
B) I, II e III.
C) I, II, III e IV.
D) I e II.
E) II e III.
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Questão 23
Segundo BELTRÃO (1998), a correspondência oficial é classificada em: secreta, confidencial, reservada e ostensiva 
ou ordinária. Assinale a alternativa correta, sobre o que significa uma “correspondência confidencial”.

A) É aquela cujo resguardo é irrestrito.
B) É aquela que diz respeito  a um assunto que é do conhecimento de todas as  áreas  de determinado órgão  

público.
C) É aquela cujo conteúdo exige sigilo absoluto e sua divulgação pode comprometer a segurança do Estado ou as  

suas relações internacionais.
D) É aquela que diz respeito a informações de caráter pessoal ou a assunto cujo conhecimento deve ficar o mais 

restrito possível.
E) Não deve haver confidencialidade em correspondências oficiais.

Questão 24
Algumas atitudes entre líderes e liderados e entre pares podem dificultar ou facilitar o alcance da qualidade de vida no 
trabalho. Assinale a alternativa que contém uma ou mais atitudes que dificultam esse alcance.

A) Procurar desenvolver boas relações interpessoais e promover a melhoria contínua das condições de trabalho.
B) Adular “os de cima”, competir com os colegas de mesmo nível hierárquico, pisar nos “de baixo”.
C) Não esperar que se tenha qualidade de vida apenas com base na boa remuneração e nos benefícios.
D) Dar atenção, elogiar e ter consideração pelas pessoas.
E) Buscar conhecimento e autoconhecimento para compreensão das relações interpessoais.

Questão 25
Assinale a alternativa correta, com base na Lei Orgânica do Município de Francisco Beltrão.

A) O agente público investido em cargos e funções de um dos Poderes Municipais não poderá exercer cargos e 
funções de outro.

B) O agente público investido em uma função do Poder Executivo Municipal poderá exercer uma função 
adicional no Poder Legislativo Municipal, desde que seja concursado em ambos.

C) O agente público investido em uma função do Poder Legislativo Municipal poderá exercer uma função 
adicional no Poder Executivo Municipal, desde que não seja concursado em ambos.

D) O agente público investido em cargo no Poder Legislativo Municipal poderá exercer outro cargo no Poder 
Executivo Municipal, desde que ambos sejam de meio período em cada um e com compatibilidade de horário.

E) O agente público investido em um cargo do Poder Executivo Municipal poderá exercer um cargo adicional no 
Poder Legislativo Municipal, desde que autorizado pelo Poder Judiciário Municipal.

Questão 26
Consoante  o que estabelece  o regime jurídico  dos funcionários  civis  do Município de Francisco  Beltrão,  para  a  
contagem de tempo de serviço não será considerado como tempo de efetivo exercício o afastamento em virtude de:

I. casamento, até 15 dias.
II. convocação para o serviço militar.
III. faltas injustificadas, não excedentes a noventa dias durante um triênio.
IV. férias.
V. licença para tratamento de saúde.

Estão corretas apenas as afirmações:
A) II e IV
B) III e IV
C) I e IV
D) II e V
E) I e III
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Questão 27
De acordo com o que estabelece a Lei n.º 1.202/85, estabilidade é a situação adquirida pelo funcionário efetivo, após o  
transcurso do período de estágio probatório, garantindo-lhe a permanência no cargo. Sobre a possibilidade de perda do  
cargo pelo funcionário estável, assinale o item em que a afirmação está correta.

A) O funcionário estável somente perderá o cargo se deixar de cumprir o período de estágio probatório.
B) A perda do cargo somente ocorre em virtude de instauração de processo administrativo.
C) A perda do cargo ocorre em virtude de sentença judicial ou processo administrativo, que haja concluído pela  

sua demissão, tendo sido assegurado ao funcionário o exercício do direito à ampla defesa.
D) Exercendo sempre o direito à ampla defesa, o funcionário estável não está sujeito à perda do seu cargo.
E) A perda do cargo pelo funcionário estável somente ocorre se houver, de sua parte, pedido de demissão.

Questão 28
Sobre o Município de Francisco Beltrão pode-se afirmar que:

A) tem autonomia política, financeira e administrativa.
B) a data comemorativa da emancipação política e administrativa do Município é 14 de novembro.
C) tem personalidade jurídica de direito público externo.
D) poderá ser subdividido em regiões militares conforme estabeleça a Lei.
E) a alteração do nome do Município ou distrito, bem como a mudança da sede, dependerá somente da consulta à 

população.

Questão 29
Com base na Constituição Federal, associe a 2ª coluna com a 1ª.

I. Princípio que rege a República Federativa do Brasil nas 
suas relações internacionais:

(    ) garantir o desenvolvimento nacional.

II. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do 
Brasil:

(    ) os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa.

III. A  República  Federativa  do  Brasil,  formada  pela  união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamento:

(    ) a cooperação entre os povos para o 
progresso da humanidade.

A sequência correta de cima para baixo da 2ª coluna é:
A) 2 – 1 – 3
B) 2 – 3 – 1
C) 3 – 2 – 1
D) 3 – 1 – 2
E) 1 – 2 – 3

Questão 30
De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços em branco.
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à ________, à segurança e à ________.”

A) igualdade; prosperidade.
B) fraternidade; propriedade.
C) fraternidade; prosperidade.
D) consciência; propriedade.
E) igualdade; propriedade.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O texto a seguir é base para as questões de 31 a 35.

Domingo, horário de verão, tarde ensolarada na cidade de Francisco 
Beltrão. Ruas quase desertas. Ao cair da tarde, famílias sentadas na calçada, casais 
caminhando e muitos veículos trafegando. Bares, postos de combustível e sorveterias 
com grande movimento.

Rafinha e cinco amigos que acampavam numa chácara, resolveram 
terminar a festa na cidade. Juntaram as tralhas e as garrafas de cerveja ainda cheias, no 
máximo dez e, rumaram para a Avenida Julio Assis Cavalheiro.

A Ford F-350 do pai de Rafinha, ora utilizada por eles, comportava 
apenas três pessoas na cabine. Então, três na cabine e três na carroceria rumo à cidade. 
Ninguém usava cinto de segurança.

Como Rafinha era o mais alcoolizado de todos, a direção ficou a cargo 
de Tato, que por prescrição médica estava proibido de ingerir bebida com álcool. 
Porém, Tato não tinha carteira de habilitação. E mais, no volante é “pé de chumbo”.

Ainda na Rua União da Vitória uma viatura da ROTAM avistou os 
amigos sobre a carroceria e solicitou parada. Tato assustado, não parou e fugiu em alta 
velocidade. Para fugir entrou na contramão numa rua de mão única, e por pouco não 
causou um acidente.

Perseguidos e cercados, a festa dos amigos não acabou bem. 
Questão 31
A categoria de habilitação adequada para dirigir o veículo mencionado no texto é:

A) Categoria B.
B) Categoria C.
C) Categoria D.
D) Categoria E.
E) Categoria AB. 

Questão 32
Ao fugir Tato quase causou um acidente por estar na contramão. Nessa circunstância ele cometeu uma infração de 
natureza:

A) gravíssima.
B) grave.
C) média.
D) leve.
E) não cometeu infração, pois não causou acidente. 

Questão 33
Tato ao conduzir o veículo sem habilitação cometeu infração _____ e teve como penalidade _____.

A) ...grave e... multa (3 vezes) e apreensão do veículo.
B) ... gravíssima e ... multa (3 vezes) e retenção do veículo.
C) ... gravíssima e .... apreensão do veículo.
D) ... grave e... apreensão do veículo.
E) ... gravíssima e ... multa (3 vezes) e apreensão do veículo.

Questão 34 
Por não usarem cinto de segurança, cometeram infração de trânsito:

A) gravíssima.
B) média.
C) leve.
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D) como havia passageiros sobre a carroceria, esta infração é mais grave que a exigência do cinto. 
E) grave.

Questão 35 
Rafinha estava embriagado. Se ele fosse o condutor estaria cometendo uma infração _____ e receberia a pena _____.

A) ...grave e... multa (5 vezes) e apreensão do veículo.
B) ... gravíssima e ... multa (3 vezes) e suspensão do direito de dirigir veículo.
C) ... gravíssima e .... apreensão do veículo.
D) ... gravíssima e ... multa (5 vezes) e suspensão do direito de dirigir veículo.
E) ... grave e... apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir veículo.

Questão 36 
João conduzia sua caminhonete por uma via rural não-pavimentada, a 80 km/h. Tendo por base essa informação julgue 
os itens a seguir e assinale a alternativa incorreta.

A) Para não cometer infração por excesso de velocidade, João não poderia ultrapassar 60 km/h.
B) João está cometendo infração de trânsito por dirigir acima da velocidade máxima permitida.
C) É obrigatório o uso de cinto de segurança tanto para João quanto para os passageiros que estejam com ele na 

caminhonete.
D) João está dirigindo em condição irregular, pois ele precisaria estar habilitado na categoria C para conduzir 

caminhonetes e é habilitado apenas na categoria AB.
E) João está conduzindo seu automóvel por uma estrada e não por uma rodovia.

Questão 37 
Um agente de trânsito do município de Francisco Beltrão identificou que, há dez minutos, um motorista mantinha seu 
automóvel imobilizado em um local de estacionamento exclusivo para viatura policial. Considerando essa situação 
hipotética, assinale a alternativa correta.

A) Se o motorista do referido automóvel fosse um deputado ou um vereador, a agente não poderia autuá-lo pela 
prática de infração de trânsito, pois os parlamentares são constitucionalmente protegidos por imunidade 
parlamentar.

B) O agente não poderá autuar o motorista pela infração antes que ele saia do veículo, pois o fato de haver 
alguém dentro do automóvel faz que ele não seja considerado estacionado, mas apenas parado.

C) Se o agente autuar o referido motorista, essa autuação será um exercício de poder de polícia administrativa.
D) Se o agente autuar o referido motorista, essa autuação será um exercício de poder administrativo 

discricionário, pois cabe ao agente escolher os casos de infração de trânsito em que é oportuno e justo aplicar 
penalidades.

E) Autoridades como vereadores, prefeitos, deputados poderão utilizar vagas de estacionamento dedicado a 
viaturas policiais. Então, se o hipotético motorista fosse uma dessas autoridades, não poderia ser autuado.

Questão 38
O artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro  (CTB) e a Resolução n.º 46/1998 do CONTRAN estabelecem 
equipamentos de segurança obrigatórios para circulação em via pública com bicicletas. Assinale a alternativa que 
apresenta estes equipamentos corretamente:

A) Espelho retrovisor em ambos os lados, buzina, sinalização noturna nos pedais e luz.
B) Espelho retrovisor do lado esquerdo, campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais.
C) Espelho retrovisor em ambos os lados, sinalização noturna nos pedais e na vestimenta do ciclista e luz.
D) Espelho retrovisor do lado esquerdo, campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral, nos pedais e na 

vestimenta do ciclista.
E) Espelho retrovisor em ambos os lados, campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral, nos pedais e 

na vestimenta do ciclista.
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Questão 39 
Jorge é um condutor relapso e irresponsável e teve sua CNH suspensa, pois no período de _____ ano(s) somou na 
CNH mais que _____  ponto(s). Os pontos são atribuídos de acordo com a natureza da infração, que se classificam 
como: gravíssima _____ ponto(s); grave _____ ponto(s); média _____ ponto(s); e leve _____ ponto(s).

Complete o texto acima com a numeração correta.
A) 2 - 20 - 7 - 5 - 4 - 3.
B) 1 - 20 - 7 - 5 - 4 - 3.
C) 1 - 20 - 8 - 5 - 4 - 2.
D) 1 - 21 - 7 - 5 - 4 - 3.
E) 1 - 21 - 8 - 5 - 4 - 3.

Questão 40 
Com relação à Sinalização de Trânsito, analise as sentenças e assinale a alternativa correta.

I. O CTB, no art. 87, classifica os sinais de trânsito em verticais, horizontais, luminosos, sonoros, dispositivos de 
sinalização auxiliar e gestos do agente de trânsito e do condutor.

II. A via pavimentada que não estiver devidamente sinalizada horizontal e verticalmente poderá ser entregue após 
sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, desde que autorizada pela 
entidade ou órgão executivo municipal de trânsito. 

III. As placas de sinalização vertical são classificadas em sinalização de advertência e de regulamentação.
IV. As ordens do agente de trânsito são prevalecentes sobre as normas de circulação, semáforo e demais normas 

de trânsito. 

Assinale a alternativa correta.
A) Estão corretas as assertivas I, III e IV.
B) Estão corretas as assertivas I, II e IV.
C) Estão corretas as assertivas III e IV.
D) Estão corretas as assertivas II e IV.
E) Estão corretas as assertivas I e IV.

Questão 41 
Levando em consideração as normas gerais de circulação e conduta dispostas no CTB, é correto afirmar que:

A) respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via, a velocidade mínima não poderá ser inferior à 
metade da velocidade máxima estabelecida.

B) numa via arterial urbana a velocidade máxima é de 60 km/h e o órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário 
com circunscrição sobre a via não pode alterar este valor.

C) nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais 
apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no eixo da pista de rolamento, para cruzar 
a pista com segurança.

D) bicicletas são expressamente proibidas de circularem nos passeios.
E) a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser realizada pela direita, obedecida a sinalização 

regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código.

Questão 42 
O aumento exagerado na utilização de veículos automotores individuais para o transporte de passageiros é um dos 
grandes problemas enfrentado pelas cidades contemporâneas. Este é um dos aspectos negativos do primado do 
individual sobre o coletivo. Desafio importante para as cidades brasileiras é a adequação do sistema viário -  ruas, 
calçadas e passeios - para o uso e deslocamento seguro e confortável dos pedestres. Dados oficiais indicam que são os 
pedestres as maiores vítimas dos acidentes de trânsito. O transporte a pé é o modo de transporte urbano mais utilizado 
nas cidades brasileiras.
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O transporte a pé é classificado como:
A) coletivo, privado, motorizado.
B) público, coletivo, não motorizado.
C) coletivo, de massa, não motorizado.
D) privado, individual, não motorizado.
E) privado, de massa, não motorizado. 

O texto a seguir é base para responder as questões 43 e 44.
O art. 61 do Código de Trânsito Brasileiro diz: “A velocidade máxima permitida para 
a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e 
as condições de trânsito.
§1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de [...]”

Questão 43 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o CTB, é correto afirmar que a velocidade, nas vias urbanas locais e 
urbanas de trânsito rápido são respectivamente de:

A) 20 km/h e 70 km/h.
B) 30 km/h e 80 km/h.
C) 40 km/h e 90 km/h.
D) 60 km/h e 60 km/h.
E) 50 km/h e 110 km/h.

Questão 44 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o CTB, é correto afirmar que a velocidade, para ônibus e motocicletas 
nas rodovias, respectivamente, é de:

A) 80 Km/h e 90 Km/h.
B) 110 Km/h e 90 Km/h.
C) 90 Km/h e 90 Km/h.
D) 80 Km/h e 110 Km/h.
E) 90 Km/h e 110 Km/h

Questão 45 
O art. 123 (e incisos) do CTB , estabelece que “será obrigatória a expedição de novo Certificado  de Registro do 
Veículo (CRV) quando [...]”

I. for transferida a propriedade.
II. for alterada qualquer característica do veículo.
III. verificada a existência de débitos e de multas de trânsito.
IV. houver mudança de categoria.

Assinale a alternativa correta.
A) Somente as afirmativas I e III são corretas.
B) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
C) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
D) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 46
Leia a hipotética descrição:  “Um agente municipal de trânsito encontra um veículo estacionado numa via onde é 
permitido estacionar. No entanto, ele observa que o veículo está estacionado junto a uma guia de calçada (meio-fio) 
rebaixada, mas não há no local entrada e saída de veículos. Existe apenas um muro alto em frente à guia de calçada 
(meio-fio) rebaixada”.
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Nessa situação, o agente deve:
A) como não há nenhuma irregularidade, desconsiderar o fato.
B) retirar o veículo do local com o auxílio de um guincho.
C) como a guia é rebaixada deverá lavrar um auto de infração relativo correspondente.
D) proceder o auto e aguardar o condutor para colher sua assinatura no auto de infração.
E) aguardar o condutor para solicitar que retire o veículo do local.

Questão 47
Um agente municipal de trânsito de Francisco Beltrão, circulando com a viatura sobre uma ponte  que nas 
proximidades não apresenta áreas destinadas a paradas e estacionamentos, depara-se com um veículo parado por falta 
de combustível, na pista de rolamento. O condutor do veículo não havia providenciado nenhuma sinalização no local. 
Numa situação como essa, a primeira atitude do agente deve ser:

A) para evitar que um terceiro veículo venha a colidir com a viatura, parar a mesma à frente do veículo parado.
B) parar a viatura atrás do veículo parado, sinalizando imediatamente a situação, de forma a evitar que outros 

veículos possam colidir com o veículo parado.
C) fotografar a situação como forma de comprovação da infração cometida e ordenar ao condutor que remova 

imediatamente seu veículo dessa posição perigosa.
D) parar a viatura onde houver uma área de estacionamento segura para evitar algum acidente com a mesma e 

deslocar-se a pé até o veículo parado para tomar providências. 
E) lavrar um auto de infração correspondente a parar o veículo em viadutos, pontes e túneis e solicitar o guincho 

para remover o veículo.

Questão 48
Uma autoridade política da região, de passagem por Francisco Beltrão comete uma infração de trânsito. Um agente 
municipal de trânsito lavrou o auto de infração e solicitou a assinatura do infrator, que imediatamente identificou-se e 
propôs uma propina compensatória, o qual aceitou. Outro agente municipal de trânsito flagrou o ocorrido e perguntou 
a seu colega se ele estava ciente de que sua atitude é irregular. Recebe uma resposta afirmativa e uma ameaça para que 
aja como se não tivesse conhecimento de nada. Nesse episódio o agente deve: 

A) não comentar o ocorrido para não ter problemas com o colega corrupto.
B) comentar o episódio com outros agentes, pois dessa maneira seu superior imediato acabará tomando 

conhecimento da situação.
C) levar a situação ao conhecimento de seu superior imediato, preferencialmente com provas concretas.
D) denunciar a ocorrência ao Ministério Público, órgão competente para apurar corrupção de agentes públicos.
E) solicitar parte da propina para ficar quieto, argumentando que dessa forma todos ganham sem prejudicar 

ninguém.

Questão 49
Tendo por base a resolução n.º 66, de 23 de setembro de 1998, do Conselho Nacional de Trânsito, alterada pela 
resolução n.º 121, de 14 de fevereiro de 2001, que institui uma distribuição de competências em áreas urbanas, para a 
fiscalização do trânsito, a aplicação das medidas administrativas e penalidades cabíveis e arrecadação da multa 
aplicada, analise se as afirmativas estão corretas.

I. Tomar as medidas cabíveis em relação a infratores que conduzem o veículo sem utilizar o cinto de segurança é 
da competência do Estado e do Município.

II. Tomar as medidas cabíveis em relação a infratores por terem seu veículo imobilizado na via por falta de 
combustível é da competência exclusiva do Município. 

III. Tomar as medidas cabíveis em relação a infratores que conduzirem o veículo sem equipamento obrigatório ou 
estando este ineficiente ou inoperante é da competência do Estado e do Município.

IV. Tomar as medidas cabíveis em relação a infratores que avancem o sinal vermelho do semáforo ou o da parada 
obrigatória é da competência do Estado e do Município.
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Assinale a alternativa correta. 
A) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
B) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
C) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
D) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
E) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

Questão 50 
Em relação às normas gerais de circulação e conduta definidas no Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa 
correta. 

A) Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que quem o sucede na mesma faixa 
de trânsito não tenha  indicado o propósito de ultrapassar, pois quem vem atrás tem a preferência por ter 
melhor visibilidade.

B) Todo condutor, ao efetuar ultrapassagens, deverá se aproximar lateralmente dos veículos que ultrapassa, para 
que não haja a possibilidade de motociclistas passarem pelo corredor formado entre o seu veículo e aqueles 
que estão sendo ultrapassados.

C) Os veículos mais lentos, quando trafegando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir 
que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança.

D) Um condutor trafegando à velocidade máxima permitida numa faixa de trânsito de uma via de sentido único, 
ao perceber que o condutor do veículo que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá impedir a 
ultrapassagem, uma vez que já se encontram trafegando com a velocidade máxima permitida no local.

E) Ao preparar-se para ultrapassar, o condutor deverá dar sinal de luz e buzinar para que o condutor que será 
ultrapassado reduza a velocidade.


