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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

AGENTE DE TRÂNSITO
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Exemplo:
Português
10

Noções de Direito Const.
05

Informática
05

Conhec. Específicos
20

A

A
A

B

C
A
A

B

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

D
D
C

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer
outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursopiracuruca2017@outlook.com
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DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.
Leia o texto seguinte para resolver as cinco primeiras
questões.

01) Uma “rave” é uma espécie de evento:
A) que acontece na Inglaterra periodicamente.

Balada sem fim

B) musical de jovens tipicamente suíço.
C) musical de jovens tipicamente amazônico.

Há quatro anos, as raves (pronuncia-se reives)
eram uma diversão noturna para lá de suspeita. Os
freqüentadores vestiam roupas esquisitas, pintavam os
cabelos de verde, curtiam uma música que lembrava

D) musical de jovens de grande duração.
02) Originalmente, uma “rave” era uma diversão:

uma sinfonia de bate-estacas e dançavam 12 horas sem

A) bastante ligada aos movimentos ecológicos.
B) noturna com características suspeitas.

parar. Neste mês, quem torcia o nariz para essa tribo

C) com freqüentadores comuns.

deve reconsiderar. A moda, que nasceu na Inglaterra no

D) com música que lembrava sinfonias orquestradas.

final da década de 80, globalizou-se. A prova? Uma
megarrave em Zurique, na Suíça (uma das cidades mais

03) A palavra “inusitados”, no início do 2° parágrafo,
significa:

caretas da Europa), e outra em plena floresta
amazônica, reuniram mais de 1 milhão de jovens de

A) ecológicos.

várias partes do mundo.

B) perigosos.

O Brasil entrou no circuito das raves realizadas

C) incomuns.
D) inacessíveis.

em locais inusitados com o Ecosystem 1.0, em Manaus.
No local, cercado pela mata amazônica, passaram 45 mil
pessoas em 4 dias de festa, com apoio do Greenpeace.
Até o apresentador de TV Gugu Liberato esteve lá para

04) No 3º parágrafo, o texto chama a “rave” de
“maratona musical”, por sua:

conferir a diversão. Pena que a versão amazonense

A) rapidez.
B) duração.

ameaça virar escândalo, com a acusação de que o

C) periodicidade.

governo estadual gastou R$3,6 milhões com a festa, sem

D) extravagância.

licitação.
A proposta de dançar até o sol nascer espalhouse como gripe. A voracidade com que os jovens correm
atrás dessas maratonas musicais criou um calendário de
festas pelo mundo. A Street Parade, a rave de Zurique,
reuniu 2 mil pessoas na primeira edição, no início dos

05) O texto diz que as “raves” globalizaram-se, o que só
NÃO é comprovado por:
A) Existência de um circuito mundial.
B) “Raves” na Suíça e na floresta amazônica.
C) A proposta de muita dança e música.
D) Existência de um calendário mundial.

anos 90. A última balada teve patrocínio da Coca-Cola e
da Siemens, e deu um lucro de 90 milhões de dólares.

Revista Tudo – (texto adaptado)

06) Em que construção o acento indicativo da crase está
INCORRETO?
A) O espetáculo começa às oito.
B) Chegou à casa de seu irmão.
C) Refiro-me à meninas espertas.
D) Entreguei a encomenda àquele senhor.

CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO
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07) O verbo entre parênteses deverá flexionar-se no
plural para preencher corretamente a lacuna da
frase:

ÁREA LIVRE

A) _________ existir muitas maneiras de identificar as
causas que levam o povo a reivindicar seus direitos.
(dever)
B) _________ haver razões suficientes para que o povo
engrandeça o rei. (dever)
C) __________-se a tantos protestos as ruas, ouvem-se
gritos, vaias o tempo todo.(assistir)
D) ________ 206 anos que D. João VI chegou ao Brasil com
sua comitiva. (fazer)
08) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à
ortografia das palavras em destaque, tendo em vista
o contexto das sentenças apresentadas:
A) Sua indicação para a presidência era fato iminente.
B) O apresentador deu seguimento à atividade.
C) Seu êxito no concurso não foi uma exceção na
turma.
D) Ele foi taxado de preguiçoso.
09) A oração sublinhada está corretamente classificada,
EXCETO, em:
A) Espalhou-se a notícia de que ele não cumprirá o
compromisso.
Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta
B) Levanto me, procuro uma vela, que a luz vai apagarse.
Oração Coordenada Sindética Explicativa
C) O pai acabou por convencer o filho de que era
preciso um esforço maior.
Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta
D) Marcus saiu correndo, assim que recebeu a notícia.
Oração Subordinada Adverbial Temporal
10) Há ERRO no uso da pontuação, segundo os padrões
da língua culta, em:
A) Viajou, nas férias, para Fortaleza.
B) Suas aulas, que eram interessantes, agradavam a
todos os alunos.
C) Os advogados analisaram, com todo cuidado, os
documentos da empresa.
D) Ninguém desconhece, que a situação da empresa, é
difícil.

CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
Com base no Art. 5º da Constituição Federal de 1988,
responda ás questão de 11 a 15.
11) Marque a alternativa INCORRETA:
A) E assegurada, nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva.
B) É inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias.
C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, dependentemente de
censura ou licença.
D) Ninguém será privado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a
cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 11 A 15
15) São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na
forma da lei:
A) O registro civil de nascimento e a certidão de óbito
B) O registro civil de nascimento e o registro geral
C) O registro civil de nascimento e o cadastro de pessoa
física
D) O registro geral e a certidão de óbito

12) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de, EXCETO:
A) Flagrante delito ou desastre
B) Prestar socorro
C) Durante o dia, por determinação judicial
D) Averiguação policial
13) A prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de:
A) Multa
B) Prestação de serviços à comunidade
C) Reclusão
D) Retratação pública
14) De acordo com o Art. 5º- XLVI, da Constituição
Federal, haverá pena de, EXCETO:
A) Caráter perpétuo
B) Perda de bens
C) Prestação social alternativa
D) Privação ou restrição da liberdade

CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO
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INFORMÁTICA
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QUESTÕES DE 16 A 20

16) Uma das ferramentas mais utilizadas atualmente é o
correio eletrônico, das opções abaixo, qual melhor
representa um exemplo de correio eletrônico:
A) josoares.site.com.br
B) josoares@site.com.br
C) josoares#site.com.br
D) www.josoares.site.com.br
17) NÃO é considerado um hardware:
A) CPU (Unidade Central de processamento)
B) HD (Disco rígido)
C) Linux
D) Monitor
18) Um navegador web, também conhecido pelos termos
em inglês web browser ou browser, é um programa
de computador cuja principal função é a de
visualizar páginas web. NÃO é um navegador web:
A) Mozilla Firefox
B) Opera
C) Windows Explorer
D) Google Chrome
19) No Microsoft Word 2013, para imprimir um
documento, pode-se utilizar a seguinte combinação
de teclas:
A) CTRL+P
B) CTRL+R
C) CTRL+I
D) CTRL+T
20) NÃO é correto afirmar:
A) A memória RAM é uma memória volátil, ou seja, seu
conteúdo é perdido quando o microcomputador é
desligado.
B) O HD (Disco Rígido) é responsável pelo
processamento das informações e pela execução das
instruções dadas ao microcomputador pelo usuário.
C) O Scanner é um periférico de entrada.
D) Disquete, CD-ROM, DVD-ROM e Pen drive são
exemplos de unidades de armazenamento.

CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO

Página | 6

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Compõem o Sistema Nacional de Trânsito, EXCETO:

O texto acima se refere a uma competência:

A) Polícia Civil dos Estados

A) Órgãos e entidades executivos de trânsito dos
Municípios
B) Polícias Militares dos Estados

B) Polícia Rodoviária Federal
C) Polícias Militares dos Estados
D) Juntas Administrativas de Recursos de Infrações
22) Compete ao Conselho Nacional de Trânsito, EXCETO:
A) Estabelecer as normas regulamentares referidas
neste Código e as diretrizes da Política Nacional de
Trânsito;
B) Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI
C) Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de
sinalização e os dispositivos e equipamentos de
trânsito
D) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de
trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;
23) Compete aos órgãos e entidades executivos de
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua
circunscrição, EXCETO:
A) Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito
de veículos, de pedestres e de animais, e promover o
desenvolvimento da circulação e da segurança de
ciclistas
B) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre
os acidentes de trânsito e suas causas;
C) Aplicar as penalidades de advertência por escrito e
multa, por infrações de circulação, estacionamento e
parada previstas neste Código, notificando os
infratores e arrecadando as multas que aplicar
D) Credenciar órgãos ou entidades para a execução de
atividades previstas na legislação de trânsito, na
forma estabelecida em norma do CONTRAN;
24) “Executar a fiscalização de trânsito em vias
terrestres, edificações de uso público e edificações
privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas
administrativas cabíveis e as penalidades de
advertência por escrito e multa, por infrações de
circulação, estacionamento e parada previstas no
Código de Trânsito, no exercício regular do poder de
polícia de trânsito, notificando os infratores e
arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais
atribuições no âmbito de edificações privadas de uso
coletivo, somente para infrações de uso de vagas
reservadas em estacionamentos.”

CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO

C) CONTRAN
D) CETRAN
25) Os usuários das vias terrestres devem:
A) Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou
obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou
de animais.
B) Atirar, depositar ou abandonar na via objetos ou
substâncias.
C) Obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, criando na
via qualquer obstáculo.
D) Provocar ato que possa causar danos a propriedades
públicas ou privadas.
26) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias
públicas, o condutor deverá verificar a existência e
as boas condições de funcionamento dos
equipamentos de uso obrigatório, bem como:
A) Assegurar-se da existência de combustível suficiente
para chegar ao local de destino.
B) Não portar dos documentos necessários para a
condução.
C) Portar do Código Nacional de Trânsito para eventual
consulta
D) Verificar o porte de alarme sonoro

27) Marque a alternativa em que a norma de circulação
está INCORRETA.
A) A circulação far-se-á pelo lado direito da via, não
admitindo-se exceções mesmo que devidamente
sinalizadas.
B) O condutor deverá guardar distância de segurança
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos.
C) 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.
D) Os veículos precedidos de batedores terão
prioridade de passagem, respeitadas as demais
normas de circulação.
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28) Quando uma pista de rolamento comportar várias
faixas de circulação no mesmo sentido:

31) Todo condutor, ao perceber que outro que o segue
tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá:

A) São as da direita destinadas ao deslocamento dos
veículos mais lentos e de maior porte, quando não
houver faixa especial a eles destinada, e as da
esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao
deslocamento dos veículos de maior velocidade.
B) São as da direita destinadas ao deslocamento dos
veículos de maior velocidade e de maior porte,
quando não houver faixa especial a eles destinada, e
as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao
deslocamento dos veículos mais lentos.
C) São as da direita destinadas ao deslocamento à
ultrapassagem dos veículos de maior velocidade e de
maior porte, quando não houver faixa especial a eles
destinada, e as da esquerda, destinadas e ao
deslocamento dos veículos mais lentos.
D) São as da direita destinadas ao deslocamento dos
veículos mais lentos e de menor porte, quando não
houver faixa especial a eles destinada, e as da
esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao
deslocamento dos veículos de maior porte.

A) Se estiver circulando pela faixa da direita, deslocarse para a faixa da esquerda, sem acelerar a marcha.
B) Se estiver circulando pela faixa da esquerda,
deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a
marcha.
C) Se estiver circulando pela faixa da esquerda, acelerar
o carro para desencorajar a ultrapassagem do outro
condutor.
D) Se estiver circulando pelas demais faixas, deslocar-se
para a faixa da esquerda, e acelerar a marcha.

29) Com relação aos veículos destinados a socorro de
incêndio e salvamento, os de polícia, os de
fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias,
marque a alternativa INCORRETA.
A) Quando os dispositivos estiverem acionados,
indicando a proximidade dos veículos, todos os
condutores deverão deixar livre a passagem pela
faixa da direita, indo para a esquerda da via e
parando, se necessário.
B) Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão
aguardar no passeio, só atravessando a via quando o
veículo já tiver passado pelo local.
C) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de
iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer
quando da efetiva prestação de serviço de urgência.
D) A prioridade de passagem na via e no cruzamento
deverá se dar com velocidade reduzida e com os
devidos cuidados de segurança, obedecidas as
demais normas do Código de Trânsito.
30) Todo condutor deverá, antes de efetuar uma
ultrapassagem, certificar-se de que:
A) Nenhum condutor que venha atrás haja começado
uma manobra para ultrapassá-lo.
B) Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja
indicado o propósito de ultrapassar um terceiro.
C) A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa
extensão suficiente para que sua manobra não ponha
em perigo ou obstrua o trânsito que venha em
sentido contrário.
D) Todas as alternativas anteriores.
CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO

32) É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios
ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos
acostamentos das vias rurais para circulação,
podendo a autoridade competente:
A) Permitir a utilização de parte da calçada para outros
fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de
pedestres.
B) Permitir a utilização de toda a calçada para outros
fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de
pedestres.
C) Proibir a passagem de pedestres
D) Proibir a utilização de parte da calçada para outros
fins
33) Para cruzar a pista de rolamento o pedestre deverá
tomar precauções de segurança, levando em conta,
principalmente a, exceto:
A)
B)
C)
D)

visibilidade
distância
velocidade dos veículos
sua agilidade

34) Marque a alternativa INCORRETA.
A) Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar
luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário
que possam gerar confusão, interferir na visibilidade
da sinalização e comprometer a segurança do
trânsito.
B) Os locais destinados pelo órgão ou entidade de
trânsito com circunscrição sobre a via à travessia de
pedestres deverão ser sinalizados com sinalização
vertical.
C) Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após
sua construção, ou reaberta ao trânsito após a
realização de obras ou de manutenção, enquanto não
estiver devidamente sinalizada, vertical e
horizontalmente, de forma a garantir as condições
adequadas de segurança na circulação.
D) Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser
afixada sinalização específica e adequada.
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35) Os sinais de trânsito classificam-se em:

40) Definição para Rodovia:

A) luminosos - sonoros - gestos do agente de trânsito e
do condutor.
B) verticais – horizontais - luminosos - sonoros
C) verticais - horizontais - dispositivos de sinalização
auxiliar - luminosos - sonoros - gestos do agente de
trânsito e do condutor.
D) verticais - horizontais - dispositivos de sinalização
auxiliar - luminosos - sonoros

A) Via rural pavimentada

36) A sinalização NÃO terá a seguinte ordem de
prevalência:

B) Obra de construção civil destinada a ligar margens
opostas de uma superfície líquida qualquer.
C) Parte da via normalmente utilizada para a circulação
de veículos, identificada por elementos separadores
ou por diferença de nível em relação às calçadas,
ilhas ou aos canteiros centrais.
D) Parte da via, devidamente sinalizada e protegida,
destinada ao uso de pedestres durante a travessia da
mesma.

A) As indicações do semáforo sobre os demais sinais.
B) As indicações dos sinais sobre as demais normas de
trânsito.
C) As normas de trânsito sobre as indicações do
semáforo.
D) As ordens do agente de trânsito sobre as normas de
circulação e outros sinais.
37) Marque a alternativa que indica uma infração
gravíssima.
A) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de
segurança,
B) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança.
C) Transportar crianças em veículo automotor sem
observância das normas de segurança especiais
estabelecidas no Código de Trânsito
D) Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres
ou veículos, água ou detritos.
38) Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico,
perícia ou outro procedimento que permita certificar
influência de álcool ou outra substância psicoativa, é
infração:
A)
B)
C)
D)

Grave
Gravíssima
Leve
Média

39) Qual a medida administrativa para quem promove,
na via, competição, eventos organizados, exibição e
demonstração de perícia em manobra de veículo, ou
participa, como condutor, sem permissão da
autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via:
A) Remoção do veículo
B) Recolhimento do documento de habilitação
C) Recolhimento do documento de habilitação e
remoção do veículo.
D) Nenhuma das alternativas anteriores.

CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO
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