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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

176 – ENGENHEIRO DE TRÁFEGO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

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.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhecimentos Gerais de Caxias Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     
 

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

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, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
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) 3025-1017 
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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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.                                                                 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL 

O homem vivia tranquilo, 1 
Em paz com a vida e com ele.  2 

Um belo dia, entretanto,  3 

Resolve escrever um artigo  4 

Sobre o Brasil, bem cuidado.  5 
Mas Brasil se escreverá 6 
Com "s" mesmo, ou com “z”? 7 
Ele vai no dicionário: 8 
Dá com "s" e dá com "z".  9 

Telefona à Academia:  10 
"Ninguém sabe não senhor,  11 

Talvez com "s", ou com "z".  12 
Tira dinheiro do bolso,  13 

Numas notas vem escrito  14 
Com "s" a palavra Brasil,  15 

Noutras vem mas é com "z",  16 
O homem vai ao vizinho, 17 
Sujeito modesto e sábio  18 

"Não sei dizer não senhor,  19 
Só sei que meu filho Pedro  20 

Esteve um ano no Hospício  21 
Porque queria saber 22 
Justamente o que você 23 

Quer saber e não consegue."  24 
O homem perde a paciência,  25 

Tira uma faca do bolso, 26 
Boa faca pernambucana. 27 

- Não quero mais me amolar,  28 
Aqui deve estar escrito  29 

"Fabricado no Brasil."  30 
Conforme estiver aqui,  31 
D'agora em diante, afinal,  32 
Mesmo que seja com "s"  33 
(Prefiro que seja com "z")  34 

Escreverei a palavra; 35 
A faca será juiz. - 36 
O homem olha pra faca, 37 
Meu Deus! era made in Germany. 38 

Segura o homem na faca,  39 
A faca enterrou no corpo  40 
E o filólogo morreu.                                               41 

                                                            MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação 
no texto. Marque-a.  

 
No texto, o poeta 

(A) totaliza o tempo através do uso do presente                         
-passado-futuro. 

(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade 
que se apresenta contrária às suas expectativas. 

(C) Busca o desvendamento de uma verdade de 
interesse pessoal. 

(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a 
verdade absoluta. 

 

02) O texto revela 
 

(A) A valorização do produto estrangeiro. 

(B) Um “eu” distanciado do mundo enfocado. 

(C) Um nacionalismo exacerbado. 

(D) Uma narrativa que se utiliza do presente 
histórico. 

 

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o 
que conota em: 

 

(A) “tranquilo”  (v.1) -  distante. 

(B) “bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo. 

(C) “Hospício” (v.21) - reordenação. 

(D) “faca” (v.36) – solução. 
 

04) Na frase “A faca enterrou no corpo”  (v.40),  a 
expressão “a faca” exerce a mesma função 
sintática  de 

 

(A) “A faca” (v.36). 

(B) “a paciência” (v.25). 

(C) “O homem” (v.39.). 

(D) “Sobre o Brasil” (v.5). 
 

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce 
a mesma função sintática da oração 

 

(A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1). 

(B) O homem vai ao vizinho” (v.17). 

(C)  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33). 

(D) “que seja com “z”. (v.34). 
 

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das 
alternativas apresenta erro, levando-se em 
consideração a gramática padrão. Marque-a:  

 

(A) “Telefona à Academia” (v.10). 

(B) “Prefiro que seja com “z” (v.34). 

(C) “A faca será juiz” (v.36). 

(D) “Ele vai no dicionário” (v.8). 
 

07) Com referência aos mecanismos linguísticos 
usados no texto, é correto afirmar: 

 

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se 
transposto para antes do verbo “vivia” altera o 
significado da oração. 

(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo. 

(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação 
certa. 

(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de 
vista formal, dispensa a vírgula antes da 
conjunção “mas”. 

 

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração: 
 

(A) “explicativa”. 

(B) “concessiva”. 

(C) “conclusiva”. 

(D) “comparativa”. 
 

09) A alternativa em que o emprego do recurso 
linguístico que aparece nesse texto está 
devidamente explicado é: 

 

(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1), 
expressa uma ação concluída no passado. 

(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a 
função de vocativo. 

(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20), 
pertence à mesma classe morfológica de “belo”, 
(v.3). 

(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)  
expressa ideia de conclusão. 

 

10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado 
verbo-nominal. 

 

(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1). 

(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício” 
(v.20/21). 

(C) “...mas é com “z” (v.16). 

(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra 
Brasil” (v.14/15). 
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11) Considere o seguinte trecho de uma planilha 

editada no Microsoft Excel 2013 em português:  

 
Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se, 

respectivamente, as fórmulas  

= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).  

Os resultados obtidos nas células B4 e B6 

decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são, 

respectivamente, 

(A) 6 e 4. 

(B) 3 e 1. 

(C) 1 e 3. 

(D) 4 e 9. 

 

12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções 

na ferramenta Microsoft Office Excel 

2013 (configuração padrão). 

 

I. A função HOJE é útil quando você precisa exibir 

a data e a hora atuais em uma planilha . 

II. A função ARRED arredonda um número para um 

número especificado de dígitos. 

III. A função CONT.VALORES conta o número de 

células que não estão vazias em um intervalo. 

 

(A) Todos os itens estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Considere as afirmações abaixo sobre 

navegação na Internet e correio eletrônico: 

 

I. No navegador Google Chrome, um atalho de 

teclado que permite reabrir a última guia fechada 

e acessá-la é CTRL + T.  

II. Um proxy é um servidor que age como um 

intermediário para requisições de clientes 

solicitando recursos de outros servidores. No 

Firefox as configurações de conexão para usar 

um servidor proxy podem ser definidas no botão 

 . 

III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao 

usuário enviar e receber mensagens usando um 

navegador de internet.  

 

(A) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da 

informação, malwares e pragas virtuais, julgue os 

itens abaixo: 

 

I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por 

atacantes para capturar as teclas digitadas pelos 

usuários em teclados virtuais. 

II. Worm é um programa ou parte de um programa 

de computador, que se propaga inserindo cópias 

de si mesmo e se tornando parte de outros 

programas e arquivos. 

III. Um firewall é um dispositivo de segurança da 

rede que monitora o tráfego de rede de entrada e 

saída e decide permitir ou bloquear tráfegos 

específicos de acordo com um conjunto definido 

de regras de segurança. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                     QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos 

conceitos de Internet e intranet. 

 

I. É possível acessar a intranet apenas de 

computadores que estejam com o mesmo 

sistema operacional do servidor. 

II. A intranet é uma rede interna, com acesso 

somente para os funcionários de uma 

determinada empresa e, muitas vezes, liberado 

somente no ambiente de trabalho e em 

computadores registrados na rede. 

III. Na internet são utilizados protocolos específicos 

como DNS e HTTPS, que não usados na 

intranet. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item II está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas 

estrofes dois versos de um poeta e professor 

nascido em Caxias no Maranhão. Que versos 

são esses? 

 

(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte 

/  impávido colosso” 

(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A 

imagem do Cruzeiro resplandece” 

(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em 

teu seio mais amores.” 

(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao 

som do mar e à luz do céu profundo” 

 

17)  Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é 

correto afirmar que: 

(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes 

aldeias dos índios Timbiras e Gamelas. 

(B) Está situada na mesorregião do leste 

maranhense e na microrregião de Porto Franco. 

 

 

 

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de 

05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de 

cidade com a denominação de Caxias. 

(D) Geograficamente, em relação ao território 

nacional, o município de Caxias está localizado 

na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte 

Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão. 

 

18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou 

Caxias com qual título? 

 

(A) Freguesia das Aldeias Altas. 

(B) Arraial das Aldeias Altas. 

(C) Vila de Caxias. 

(D) A Princesa do Sertão Maranhense. 

 

19) O poder político executivo em Caxias é 

representado por qual(is) órgão(s)? 

 

(A) Câmara Municipal. 

(B) Tribunal de Justiça. 

(C) Controlador e Procuradoria Geral. 

(D) Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. 

 

20)  No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a 

insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo 

seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e 

Progresso”. Qual o nome desse idealizador e 

filósofo? 

 

(A) Raimundo Teixeira Mendes. 

(B) Joaquim Vespasiano Ramos. 

(C) Antônio Gonçalves Dias. 

(D) Henrique Maximiano Coelho Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS                                   

QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

CARGO: ENGENHEIRO DE TRÁFEGO (176)                                                                                               Página 7 de 10 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

21) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras 

e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 

I. Numa interseção com cinco ou mais 

aproximações, a implantação de um semáforo 

justifica-se quando há tráfego de volume 

equivalente ao total de, no mínimo, 800 veículos 

por hora (desde que não seja possível 

transformar a interseção numa outra equivalente 

de quatro aproximações). 

II. O conflito veículos x pedestres, numa seção da 

via, justifica a implantação de um semáforo 

quando, dentre os três volumes que precisam ser 

atingidos, o volume de pedestres seja, no 

mínimo, de 250 pedestres por hora. 

III. Nas vias com sistemas coordenados de 

semáforos, a implantação de um novo semáforo 

pode justificar-se quando contribuir para o ajuste 

da velocidade de progressão, ou para uma 

melhor formação dos pelotões, ou quando se 

considerar que essas medidas são 

imprescindíveis.  Esse novo semáforo deve ser 

justificado através do diagrama espaço tempo da 

progressão. 
 

(A) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

(B) Somente a firmação I é verdadeira. 

(C) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

(D) Somente a afirmação III é verdadeira. 

 

22) Nas afirmações abaixo sobre segurança no 

trânsito, assinale a alternativa incorreta: 
 

(A) Quanto maior o volume de uma via, maior a 

tendência de ocorrerem colisões. 

(B) Para melhor representar a periculosidade de um 

local, são atribuídos pesos às colisões, conforme 

sua gravidade. Existem diferentes valores para 

esses pesos na literatura técnica. 
 

(C) O DENATRAN recomenda os seguintes valores 

para representar a periculosidade de um local em 

relação aos pesos atribuídos às colisões: colisão 

sem vítima – PESO 1; colisão com vítima – PESO 

4; atropelamento – PESO 10. 

(D) O que torna uma via mais ou menos perigosa é o 

seu número absoluto de colisões, e não a razão 

entre eles e o volume veicular. 

 

 

 

 

 

 

23) No dimensionamento de semáforos isolados, 

que nome recebe o período em que o 

escoamento de veículos se dá no fluxo de 

saturação? 
 

(A) Tempo Morto 

(B) Tempo Entre Verdes 

(C) Tempo de Ciclo Ótimo 

(D) Tempo de Verde Efetivo 

 

24) O comportamento adequado de um usuário do 

trânsito, de um modo geral, deve ser construído 

a partir de três condições: o estímulo, um 

organismo em condições de percebê-lo e a 

resposta a esse estímulo, processada pelo 

organismo. Em relação à percepção, podemos 

também subdividi-la em várias fases. Assinale a 

alternativa em que a conceituação dessas fases 

foi feita de maneira correta: 
 

(A) Detecção: que se inicia com o estímulo dos 

órgãos do sentido. 

(B) Identificação: onde verificamos mais detalhes do 

que foi detectado, diferenciando-o de qualquer 

outro estímulo. 

(C) Discriminação: quando são processadas as 

informações. 

(D) Avaliação: fase na qual podemos dizer se o 

estímulo é conhecido ou não. 
 

25) Nas afirmações sobre a sinalização horizontal, 

assinale (V) se forem verdadeiras e (F) se forem 

falsas, e, em seguida, marque a alternativa 

correta: 
 

 ) As marcas longitudinais amarelas, simples ou 

duplas seccionadas ou tracejadas, têm poder de 

regulamentação, ordenando os movimentos 

veiculares de sentidos opostos. 

 ) Inscrições no Pavimento delimitam e 

propiciam o controle das áreas onde é proibido 

ou regulamentado o estacionamento e/ou a 

parada de veículos na via. 

 ) A sinalização horizontal na cor branca 

delimita espaços proibidos para estacionamento 

e/ou parada. 

 ) As marcas longitudinais brancas, 

seccionadas ou tracejadas, não têm poder de 

regulamentação, apenas ordenam os 

movimentos veiculares de mesmo sentido. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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(A) (V); (V); (F); (V) 

(B) (F); (F); (F); (V) 

(C) (F); (V); (F); (F) 

(D) (V); (F); (V); (V) 
 

26)  As vias podem ser classificadas quanto à 

disposição espacial na malha viária e posição 

relativa aos núcleos urbanizados ou polos de 

interesse, urbano/metropolitano. Assinale a 

alternativa abaixo que se refere às vias radiais: 
 

(A) Vias na direção Leste – Oeste. 

(B) Vias que circundam o núcleo urbanizado. 

(C) Vias que convergem dos bairros para o centro. 

(D) Vias que cruzam o núcleo urbanizado ou polo 

de interesse, tendo suas extremidades fora 

dele. 
 

27) A avaliação da qualidade da operação numa via 

em um dado período é feita utilizando conceitos 

de nível de serviço e volume de serviço. Assinale 

a alternativa que se refere ao Nível C de Serviço: 

 

(A) Fluxo estável. Concentração reduzida. A 

liberdade na escolha da velocidade e a facilidade 

de ultrapassagens não é total, embora ainda em 

nível muito bom. Conforto e conveniência: bom 

(B) Próximo do fluxo instável. Concentração alta. 

Reduzida liberdade na escolha da velocidade e 

grande dificuldade de ultrapassagens. Conforto e 

conveniência: ruim 

(C) Fluxo estável. Concentração média. A liberdade 

na escolha da velocidade e a facilidade de 

ultrapassagens é relativamente prejudicada pela 

presença dos outros veículos. Conforto e 

conveniência: regular. 

(D) Fluxo instável. Concentração extremamente alta. 

Nenhuma liberdade na escolha da velocidade e 

as manobras para mudanças de faixas somente 

são possíveis se forçadas. Conforto e 

conveniência: péssimo. 
 

28) Considere os critérios para instalação de 

semáforos relacionados abaixo, e assinale a 

alternativa que satisfaz as condições para que se 

possa utilizar a combinação desses critérios para 

a instalação de um semáforo: 
 

I. volumes veiculares mínimos em todas as 

aproximações da interseção 

II. interrupção de tráfego contínuo  

III. volumes conflitantes em interseções de cinco ou 

mais aproximações 

IV. volumes mínimos de pedestres que cruzam a via 

principal 

V. índice de acidentes e os diagramas de colisão 

 

(A) Quando dois dos critérios de I a V forem 

observados em, no mínimo, 80%. 

(B) Quando três dos critérios de I a V forem 

observados em, no mínimo, 80%. 

(C) Quando dois dos critérios de I a V forem 

observados em, no mínimo, 70%. 

(D) Quando um dos critérios de I a V forem 

observados em, no mínimo, 90%. 

 

29) Existem relações envolvendo densidade, 

velocidade, fluxo, headway e espaçamento. 

Considerando as definições abaixo das 

variáveis, assinale a alternativa incorreta: 

 

F = fluxo (veíc/h); V = velocidade (m/s); D = densidade 

(veic/km); h = headway (s/veic); e = espaçamento 

(m/veic). 

 

(A) F = 3600 / h 

(B) V = e / h 

(C) D = 1000 / e 

(D) h = D.V / 3600 

 

30) Com relação ao gráfico Fluxo x Densidade 

representado abaixo, não é correto afirmar que: 

 
 

(A) Na densidade máxima (congestionamento), o 

fluxo será zero. “B”. 

(B) O fluxo mínimo é obtido na densidade 

intermediária. “C”. 

(C) Na densidade de congestionamento, a 

velocidade média no espaço é zero. 

(D) Velocidade média no espaço é o ângulo = fluxo / 

densidade (tangente à curva). 
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31) Sobre a sinalização vertical de advertência, não 

é correto afirmar que: 

 

(A) A sinalização de advertência compõe-se de: 

sinais de advertência; sinalização especial de 

advertência; informações complementares aos 

sinais de advertência. 

(B) O grupo de sinais de advertência de curvas 

horizontais pode ser dividido em dois subgrupos: 

as curvas isoladas e as sequências de curvas. A 

placa “Curva em “S” à direita”, pertence ao 

subgrupo curvas isoladas. 

(C) A placa “Cruzamento de Vias” não deve ser 

utilizada nos casos em que o cruzamento seja 

sinalizado com: sinalização semafórica de 

regulamentação; ou a placa “Parada obrigatória”. 

(D) Nas rodovias ou vias de trânsito rápido, não 

dotadas de iluminação pública, as placas devem 

ser retro refletivas, luminosas ou iluminadas. 

 

32) Que nome se dá a distância entre dois veículos 

consecutivos, circulando no instante de 

observação pela mesma via? 

 

(A) Headway 

(B) Lag 

(C) Gap 

(D) Spacing 

 

33) Com relação ao tempo de percepção e reação 

aos estímulos sensoriais do pedestre, no 

contexto do trânsito, não é correto afirmar que: 

 

(A) O estímulo luminoso é mais rápido que o 

auditivo. 

(B) O som, no caso de não haver obstáculo, segue 

diretamente para os ouvidos, enquanto que a 

informação visual depende do ângulo de visão 

periférica, da visibilidade direta do ambiente. 

(C) Um ponto que chama a atenção no Green Cross 

Code é a insistência para que o pedestre escute 

o trânsito. Essa é uma recomendação 

importante, pois em muitas situações, 

conseguimos identificar o som antes dos demais 

elementos do ambiente. 

(D) Os estímulos auditivos, que são recebidos por 

informação sonora, são mais curtos do que os 

visuais.  

 

 

 

34) Uma rodovia de pista simples e duas faixas de 

rolamento, comumente chamado de rodovia de 

pista simples, pode ser definida como sendo uma 

via em que cada uma das faixas é utilizada por 

um sentido de trânsito, ou seja, rodovias que 

possuem duas faixas de tráfego, uma em cada 

sentido. De acordo com a classificação HCM 

2010, assinale a alternativa que é uma 

característica de uma via classe II: 

 

(A) Rodovias que servem áreas de desenvolvimento 

moderado. 

(B) Expectativa do motorista não é de viajar em alta 

velocidade. 

(C) Arteriais primárias conectando os geradores de 

tráfego principais 

(D) Viagens de longa distância. 

 

35) A sinalização vertical de regulamentação é 

dividida em grupos e subgrupos. Assinale a 

alternativa que se refere aos Movimentos de 

Circulação: 

 

(A)  
 

(B)  

(C)  
 

 

 

(D)  
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36) As filas em interseções não semaforizadas 

ocorrem devido aos movimentos não prioritários. 

Nesse contexto, do estudo das filas em 

interseções não semaforizadas, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

(A) Uma interseção com uma dada configuração 

apresenta, para cada combinação de manobras 

e tipos de veículos, uma capacidade determinada 

pelo número e comprimento de brechas no fluxo 

principal. 

(B) O headway representa um melhor indicador do 

que o gap, do tempo disponível, e que pode ser 

(ou não) aproveitado pelo tráfego que pretende 

entrar na via principal. 

(C) A escolha de um ou outro controle depende, 

fundamentalmente, das condições de visibilidade 

disponíveis. Assim, para condições favoráveis à 

visibilidade, é usual a adoção de “DÊ A 

PREFERÊNCIA”. Caso contrário, caso das 

maiorias dos cruzamentos, torna-se necessário 

usar a sinalização “PARE”. 

(D) Na medida em que o comprimento médio das 

brechas diminui com o aumento do fluxo 

principal, tende a aumentar o atraso médio do 

tráfego não prioritário. Com isso, aumenta a 

propensão dos usuários assumirem riscos (isto é: 

aceitação de brechas inferiores às desejadas), o 

que pode ter implicações sérias na segurança do 

tráfego. 

 

37) As formas de obtenção do volume de tráfego 

diferenciam-se em métodos manuais e métodos 

automatizados. Nos itens abaixo, assinale (1) 

para contagem manual e (2) para contagem 

mecanizada, e, em seguida, marque a alternativa 

com a sequência correta: 

 

 ) Vantagem: maior detalhamento de 

informações 

 ) Desvantagem: a limitação da cobertura 

 ) Vantagem: baixo custo por hora 

 ) Desvantagem: baixo nível de detalhamento 

das informações. 

 

(A) (2); (2); (1); (1) 

(B) (2); (1); (2); (1) 

(C) (1); (1); (2); (2) 

(D) (1); (1); (1); (2) 

 

38) A separação dos pontos de conflito facilita a 

operação dos veículos. Que tipo de técnica, 

separa e reduz os pontos de conflito ao longo de 

um corredor? 

 

(A) Intervalos adequados entre intersecções, 

combinados com controle de acesso. 

(B) Pistas de conversão à direita, canalizadas. 

(C) Ilhas divisórias contrais. 

(D) Faixas de desaceleração. 

 

39) Que dispositivos são elementos importantes 

quando utilizados como balizadores ou 

separadores de fluxos, e é eficiente para a 

redução de velocidades médias, mas não reduz 

as velocidades máximas? 

 

(A) Quebra-Molas 

(B) Sonorizadores 

(C) Tachões refletivos 

(D) Valetas 

 

40) Assinale a alternativa que corresponde às 

descrições abaixo: 

 

I. Aquele decorrente do investimento que foi 

realizado e que não teria existido se tal não 

ocorresse. 

II. É o tráfego cativo da via e, continuará existindo 

mesmo que os melhoramentos não venham a ser 

realizados. 

 

(A) I. Tráfego Convertido; II. Tráfego Normal 

(B) I. Tráfego Total; II. Tráfego Local 

(C) I. Tráfego Desviado; II. Tráfego de Longa 

Distância 

(D) I. Tráfego Induzido; II. Tráfego Existente 

 


