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PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA-CE
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N.º 001/2019

AGENTE DE TRÂNSITO
Nome do Candidato(a):
RG:

Órgão Expedidor:

N.º de Inscrição:
Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES:
1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, numeradas de 1 (um) a 60 (sessenta).
2. Cada uma das questões apresenta um enunciado seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente uma
deve ser assinalada.
3. Examine se a prova está completa com a sequência numérica das questões, se há falhas ou imperfeições
gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 minutos iniciais. Após esse
tempo, qualquer reclamação será desconsiderada.
4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da prova, será distribuído o cartão-resposta, o qual será o único
documento válido para a correção. Ao recebê-lo, verifique se seu nome e seu número de inscrição estão
corretos. Reclame imediatamente se houver discrepância.
5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura e data de
nascimento, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. Tenha muita atenção
ao marcar sua folha de respostas, pois não haverá substituição por erro do candidato. Marque sua resposta
pintando completamente o espaço correspondente à alternativa de sua opção.
6. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação a
lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão computadas questões não assinaladas.
7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos.
A tentativa de fraude, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que
implicarão a desclassificação do candidato.
8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a eliminação de ambos do certame.
9. Não será permitido ao candidato, durante a realização das provas, portar armas, aparelhos eletrônicos de
qualquer natureza, relógios, bolsas, livros, jornais e impressos em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo,
bandanas, etc.
10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer outro meio de comunicação. O candidato que for flagrado
portando aparelho celular ou qualquer outro meio de comunicação, durante o período de realização da prova,
e/ou o aparelho celular tocar será sumariamente eliminado do certame.
11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais
pergunte em voz alta.
12. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal de sala juntamente com o cartão-resposta (devidamente
assinado). Não se esqueça, também, de assinar a folha de frequência.
13. O candidato que permanecer na sala de provas, por mais de 3h30min, poderá levar consigo o caderno de
provas, fornecido pela ORGANIZADORA.
14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas com início às 8h00min e término às 12h00min. O candidato só
poderá ausentar-se da sala depois de decorridas duas horas do início das provas.
15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a realização
das mesmas.
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CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para responder às questões de 1 a 7.
Cobrança
Moacyr Scliar

QUESTÃO 1:
Esse texto, de acordo com o gênero textual, é um(a)
A conto.
B crônica.
C fábula.
D notícia.
E reportagem.
QUESTÃO 2:

01
02
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07
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19
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39
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44
45
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47
48
49

Ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa,
caminhando de um lado para outro. Carregava um
cartaz, cujos dizeres atraíam a atenção dos
passantes:
"Aqui
mora
uma
devedora
inadimplente".
― Você não pode fazer isso comigo ― protestou
ela.
― Claro que posso ― replicou ele. ― Você
comprou, não pagou. Você é uma devedora
inadimplente. E eu sou cobrador. Por diversas
vezes tentei lhe cobrar, você não pagou.
― Não paguei porque não tenho dinheiro. Esta
crise...
― Já sei ― ironizou ele. ― Você vai me dizer que
por causa daquele ataque lá em Nova York seus
negócios ficaram prejudicados. Problema seu,
ouviu? Problema seu. Meu problema é lhe cobrar.
E é o que estou fazendo.
― Mas você podia fazer isso de uma forma mais
discreta...
― Negativo. Já usei todas as formas discretas que
podia. Falei com você, expliquei, avisei. Nada.
Você fazia de conta que nada tinha a ver com o
assunto. Minha paciência foi se esgotando, até que
não me restou outro recurso: vou ficar aqui,
carregando este cartaz, até você saldar sua dívida.
Neste
momento
começou
a
chuviscar.
― Você vai se molhar ― advertiu ela. ― Vai acabar
ficando doente. Ele riu, amargo:
― E daí? Se você está preocupada com minha
saúde, pague o que deve.
― Posso lhe dar um guarda-chuva...
― Não quero. Tenho de carregar o cartaz, não um
guarda-chuva. Ela agora estava irritada:
― Acabe com isso, Aristides, e venha para dentro.
Afinal, você é meu marido, você mora aqui.
― Sou seu marido ― retrucou ele ― e você é
minha mulher, mas eu sou cobrador profissional e
você é devedora. Eu avisei: não compre essa
geladeira, eu não ganho o suficiente para pagar as
prestações. Mas não, você não me ouviu. E agora
o pessoal lá da empresa de cobrança quer o
dinheiro. O que quer você que eu faça? Que perca
meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até
você cumprir sua obrigação.
Chovia mais forte, agora. Borrada, a inscrição
tornara-se ilegível. A ele, isso pouco importava:
continuava andando de um lado para outro, diante
da casa, carregando o seu cartaz.
O imaginário cotidiano. São Paulo: Global, 2001.

Esse texto está escrito em um tom
A argumentativo.
B sério.
C jocoso.
D lírico.
E irônico.
QUESTÃO 3:
De acordo com o texto “Cobrança”, o autor
A introduz as personagens de forma concisa e direta.
B faz uma descrição detalhada das personagens.
C exclui o elemento surpresa.
D evita utilizar aspectos da oralidade na escrita.
E partilha fatos do cotidiano sem dar tanta relevância.
QUESTÃO 4:
De acordo com o texto, marque a alternativa CORRETA.
A O diálogo é pontuado por um narrador que se expressa
sem concisão.
B Ao apresentar o marido na posição de cobrador da
esposa, o autor, através dessa revelação, não altera
as previsões do leitor.
C O título vai direto ao tema: trata-se de uma cobrança.
D Quando o autor mostra os diferentes papéis que o
sujeito social exerce inviabiliza uma reflexão.
E O diálogo é marcado por uma narrador prolixo.
QUESTÃO 5:
Marque a alternativa em que a palavra faz o plural de
acordo com a regra do plural da palavra “guardachuva”(linha 32).
A segunda-feira.
B primeira-dama.
C couve-flor.
D escola-padrão.
E beija-flor.
QUESTÃO 6:
Marque a opção que apresenta a mesma relação de sentido
que é estabelecida na oração “Não paguei porque não
tenho dinheiro” (linha 12).
A Geovana devia estar cansada, porque trabalhou o dia
inteiro.
B Os alunos não estão estudando bastante, porque têm
obtido um péssimo resultado nas avaliações da escola.
C João jogou fora o bilhete porque não tinha acertado os
números da loteria.
D Continuamos sendo queridos por nossos pais, porque
somos irmãos muito unidos.
E Deve ter chovido, porque o chão está molhado.
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QUESTÃO 7:

QUESTÃO 10:

Na oração “Chovia mais forte, agora”.(linha 46), temos
A Sujeito composto.
B Sujeito oculto.
C Sujeito indeterminado.
D Sujeito simples.
E Oração sem sujeito.

A linguagem utilizada nesse texto é
A arcaica.
B coloquial.
C formal.
D literária.
E rebuscada.

QUESTÃO 8:

QUESTÃO 11:

O termo em destaque no trecho “...eu não ganho o
suficiente para pagar as prestações.” (linha 40), estabelece
uma relação de
A meio.
B modo.
C tempo.
D finalidade.
E conformidade.

De acordo com a função da linguagem, esse texto
A informa, livre de aspectos subjetivos.
B transmite emoção por meio da subjetividade.
C estabelece ou interrompe a comunicação.
D utiliza a linguagem para convencer o leitor.
E usa a linguagem para falar dela mesma.

Texto para responder às questões de 9 a 13.
Por que quando rimos demais começamos a chorar?
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Existem duas explicações para aquela lágrima
escorrer após uma boa gargalhada. A primeira é
emocional: choramos porque estamos alegres. Ao
soltar uma gargalhada daquelas, desencadeamos
uma reação no sistema límbico, região do cérebro
que controla as emoções.
A outra explicação é fisiológica. Algumas pessoas
têm no rosto uma distribuição incomum dos nervos.
Por causa disso, quando abrem a boca para rir (ou
mesmo para bocejar), o conjunto de nervos que
liga a mandíbula às glândulas salivares acaba
estimulando a glândula lacrimal.
O hipotálamo é uma das regiões cerebrais que
compõem o sistema límbico. Ao detectar a emoção
de alegria, ele ordena a produção da acetilcolina,
um neurotransmissor que viaja pelo sistema
nervoso parassimpático, conectado à glândula
lacrimal.
Isso acontece porque tanto os nervos quanto as
glândulas lacrimais estão conectados ao sistema
nervoso parassimpático, parte do sistema nervoso
que estimula atividades relaxantes em glândulas e
músculos.
Os dois fenômenos podem ocorrer tanto sozinhos
como em conjunto. Nos dois casos, a glândula
lacrimal recebe os impulsos do sistema nervoso e
entra em ação, produzindo lágrimas que se
acumulam no lago lacrimal, até que transbordam,
fazendo a gente chorar.

QUESTÃO 12:
No trecho “...o conjunto de nervos que liga a mandíbula”
(linhas 10 e 11), o termo em destaque exerce a função de
um(a)
A substantivo.
B pronome relativo.
C partícula expletiva ou de realce.
D pronome indefinido adjetivo.
E pronome indefinido substantivo.
QUESTÃO 13:
No trecho “...conectado à glândula lacrimal” (linhas 17 e 18),
a crase está grafada corretamente. Assinale a alternativa
em que está CORRETO o uso do acento indicativo
de crase.
A Muitos políticos se prestam à exibições lamentáveis.
B Irei à Belo Horizonte e depois à Manaus.
C Estas são as finalidades às quais se destina o projeto.
D Era indiferente à toda espécie de sofrimento.
E Chegando à casa, ela desmaiou.

Texto para responder às questões 14 e 15.
A mulher que passa
Vinícius de Morais
Meu Deus, eu quero a mulher que passa.
Seu dorso frio é um campo de lírios
Tem sete cores nos seus cabelos
Sete esperanças na boca fresca!
05

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-quandorimos-demais-comecamos-a-chorar/ Acesso em: 10 de agosto
de 2019 às 11h05min

10
QUESTÃO 9:
Esse texto tem a finalidade de
A convencer.
B criticar.
C divertir.
D informar.
E questionar.

15

Oh! Como és linda, mulher que passas
Que me sacias e suplicias
Dentro das noites, dentro dos dias!
Teus sentimentos são poesia.
Teus sofrimentos, melancolia.
Teus pelos leves são relva boa
Fresca e macia.
Teus belos braços são cisnes mansos
Longe das vozes da ventania.
Meu Deus, eu quero a mulher que passa!
..................................................................
http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesiasavulsas/mulher-que-passa Acesso em: 10 de agosto de 2019
às 16h07min

__________________________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA(CE) – CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE TRÂNSITO – EDITAL N.º 001/2019

Página 4
QUESTÃO 14:
A mulher é o tema do texto. Essa mulher é descrita de forma
A objetiva.
B subjetiva.
C conservadora.
D preconceituosa.
E concreta.

tônicos dos hiatos, quando vierem isolados na sílaba
ou seguidos de “s”.
E Toda palavra proparoxítona é acentuada.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 15:

QUESTÃO 21:

No verso “Seu dorso frio é um campo de lírios” (verso 2),
temos uma
A metonímia.
B antítese.
C metáfora.
D hipérbole.
E perífrase.

Certo grupo de 5 amigos resolve brincar de “telefone sem
fio”. Todos devem se sentar em um círculo ou em fila, um
ao lado do outro, e a brincadeira começa com um dos
jogadores elaborando uma frase e dizendo-a bem baixinho
no ouvido do participante que estiver ao seu lado. Este
repete a frase, como a ouviu, para a próxima pessoa e
assim sucessivamente até o último jogador, que deve dizer
a mesma frase em voz alta, para que a brincadeira seja
bem-sucedida. A probabilidade de sucesso da brincadeira
é independe de uma pessoa para outra e constante igual a
2
. A probabilidade de a brincadeira ser bem-sucedida é:
3

QUESTÃO 16:
No verso “Meu Deus, eu quero a mulher que passa” (verso
1), a expressão em destaque é um
A aposto.
B adjunto adnominal.
C adjunto adverbial.
D complemento verbal.
E vocativo.
QUESTÃO 17:
Marque a alternativa em que todas as palavras são
acentuadas.
A biceps, tenue, perdoo.
B forceps, polen, deem.
C polens, voo, ideia.
D sulfurea, virus, miosotis.
E tainha, retribuirdes, cafeina.
QUESTÃO 18:
Assinale a alternativa em que a divisão silábica de todas as
palavras está CORRETA:
A ca-fe-ei-ra; in-tro-mi-ssão.
B ca-be-ce-i-ra; caa-tin-ga.
C ab-rup-to; bi-sa-vô.
D cir-cuns-cri-to; abs-ce-sso.
E abdi-car; su-bli-nhar.

A
B
C
D
E

64

729
32
243
1
2
12
21
60
85

QUESTÃO 22:
Júlia deseja completar um quadrado mágico de ordem 3x3
(três linhas e três colunas) organizado com algarismos
positivos. Acontece que ela quer inovar, ao invés da
tradicional técnica utilizada pelos quadrados mágicos, que
é a soma, ela quer usar a multiplicação. De modo que o
produto dos três números de qualquer linha, coluna ou
diagonal seja sempre o mesmo. Ela já começou, veja:

4

QUESTÃO 19:
Assinale a afirmação CORRETA.
A Na palavra “pátria”, temos ditongo decrescente.
B Na palavra “herói”, temos um hiato.
C Na palavra “enxaguem”, temos tritongo oral.
D Na palavra “tombo”, temos uma dígrafo vocálico.
E Na palavra “cacto”, temos dígrafo consonantal.
QUESTÃO 20:
Assinale a afirmativa INCORRETA.
A Quanto à sílaba tônica, as palavras “acarajé, “senador”
e “urucum” são classificadas em oxítonas.
B As palavras “paralelepípedo”, “hiperbólico” e
“assíndeto” são paroxítonas.
C As palavras “logotipo” e “logótipo” apresentam dupla
prosódia.
D A regra que justifica a acentuação das palavras “país”,
“países”, “baú” e baús é: acentuamos o “i” e o “u”

3

1
a
Qual é o número que Joana deve escrever no quadradinho
destacado, para que seu objetivo seja alcançado?
A 2
B 6
C 9
D 12
E 18
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QUESTÃO 23:
Considere os conjuntos: 𝐴 = {𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 18}, 𝐵 =
{𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 24}, observe as afirmações:

𝐴⊂𝐵
𝐵⊂𝐴

3 ∈𝐴∩𝐵
9 ∈𝐴∪𝐵

𝑛(𝐴) = 𝑛(𝐵)
4∈𝐴

Qual o número de afirmações verdadeiras?
A 2
B 3
C 4
D 5
E 6
QUESTÃO 24:
Davi aplicou R$ 1.500,00 durante dois anos. Ao final, retirou
da aplicação um valor de R$ 2.175,00. Determine o valor da
taxa de juros dessa aplicação.
A 0,5 a.a.
B 0,425 a.a.
C 0,225 a.a.
D 0,05 a.a.
E 0,0225 a.a.
QUESTÃO 25:
Laís completou 15 anos de idade nesse ano. Seus pais,
muito preocupados com o futuro, decidiram, como melhor
investimento, aplicar a quantia de R$ 25.000,00 em um
título de capitalização em que ela possa retirar somente
quando completar 20 anos. A rentabilidade anual é de 8%.
Qual será o montante retirado por Laís ao completar seus
20 anos?
A R$ 27.000,00
B R$ 36.733,00
C R$ 45.000,00
D R$ 47.239,00
E R$ 135.000,00
QUESTÃO 26:
Em um concurso público composto de duas fases, foram
contemplados seis candidatos na primeira fase para
determinado cargo. Os aprovados foram: Italo, Meiry,
Layla, Bernardo, Kelvin e Eduardo. Esses seis candidatos
serão alocados em salas enumeradas de 1 a 6 para
realização da segunda fase, que é entrevista, sendo um em
cada sala e obedecendo a determinação de que na sala 1
será alocado um homem. Então, o número de
possibilidades distintas de alocação desses seis candidatos
é:
A 360
B 480
C 540
D 610
E 720
QUESTÃO 27:
Sejam a s afirmações abaixo:
1. Qualquer número positivo é maior que zero;
2. Sempre, um número positivo é maior que qualquer
número negativo;
3. O oposto do número – x, é o próprio número – x;
4. Qualquer número negativo é maior que zero;

5. Quanto menor for o número negativo, menor será o seu
módulo.
Associando cada afirmação acima em, V para verdadeira
ou F para falsa, podemos afirmar que:
A 1 – V; 2 – V; 3 – V; 4 – V; 5 – V
B 1 – V; 2 – V; 3 – F; 4 – F; 5 – F
C 1 – F; 2 – F; 3 – V; 4 – V; 5 – V
D 1 – F; 2 – V; 3 – V; 4 – F; 5 – V
E 1 – V; 2 – V; 3 – V; 4 – F; 5 – V
QUESTÃO 28:
Temos um triângulo retângulo e isósceles, onde as medidas
dos seus catetos medem, respectivamente 12cm. A medida
da hipotenusa do triângulo citado é:
A 24 cm
B 144 cm
C 288 cm
D 12√2 cm
E 7√2 cm
QUESTÃO 29:
Dada a função

𝑥

𝑓 (𝑥) = − − 1.
2

O ponto onde a reta

intercepta o eixo das ordenadas é:
A

−

1
2

B −1
C 0
D

1
2

E 1

QUESTÃO 30:
Sérgio deseja revestir o piso da cozinha da casa de sua
mão com cerâmicas quadradas medindo 50 centímetros de
lado. A cozinha tem formato retangular e possui as
seguintes dimensões: 2,5 metros de comprimento e 3,5
metros de largura. Quantas pedras de cerâmica, no mínimo,
Sérgio deve comprar para revestir todo o piso da cozinha
da casa de sua mãe?
A 20
B 25
C 30
D 35
E 45

ATUALIDADES
QUESTÃO 31:
Criado em 1951 para promover e estimular o
desenvolvimento da ciência, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) tem
como finalidade o fomento da pesquisa científica e
tecnológica, e o incentivo a formação de pesquisadores no
Brasil. Tal entidade está vinculada, atualmente, a qual
ministério do governo federal brasileiro?
A Ministério da Economia.
B Ministério da Ciência e Tecnologia.
C Ministério da Cidadania.
D Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
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Comunicações.
E Ministério do Desenvolvimento Regional.

QUESTÃO 32:
O aumento de casos de sarampo no Brasil preocupa o país
e provocou a perda do certificado de erradicação da
doença, fornecido pela Organização Pan-Americana de
Saúde (Opas) em 2016. A primeira reincidência ocorreu em
2018 em quais Estados brasileiros?
A Amazonas e Roraima.
B Maranhão e Pará.
C Rio de Janeiro e Ceará.
D Rio Grande do Sul e São Paulo.
E Sergipe e Pernambuco.
QUESTÃO 33:
Conjunto de investigações realizadas pela Polícia Federal
brasileira desde 2014, a Operação Lava Jato utilizou-se
bastante de um recurso concedido a um réu em uma ação
penal, que aceita colaborar na investigação criminal ou
entregar seus comparsas. Esse instrumento jurídico é
denominado de:
A Inquérito Administrativo.
B Delação Premiada.
C Inquérito Policial.
D Investigação Administrativa.
E Foro Privilegiado.
QUESTÃO 34:
No Brasil, o Estado do Ceará se destaca por ser o maior
produtor nacional desse tipo de energia, considerada a
fonte energética mais limpa do planeta, sendo obtida
através do movimento de massas de ar que é captado por
hélices ligadas a geradores. Estamos no referindo à:
A Energia Hidráulica.
B Energia Solar.
C Energia Eólica.
D Energia Geotérmica.
E Energia Gravitacional.
QUESTÃO 35:
As queimadas na Amazônia chocaram todo o mundo em
2019. O governador do Estado do Pará, Helder Barbalho,
comentou que cerca de 3.000 hectares queimaram em
Áreas de Proteção Ambiental (APA). As APA´s são um tipo
de área protegida, previstas na legislação brasileira como
parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação,
que correspondem a áreas em geral extensas, com um
certo grau de ocupação humana, dotadas de atributos
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das
populações humanas, e têm como objetivos básicos
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos
recursos naturais. Qual das APA´s abaixo localiza-se entre
os Estados brasileiros do Ceará, Piauí e Pernambuco?
A Barra do Mamanguape.
B Serra da Mantiqueira.
C Delta do Rio Parnaíba.
D Serra da Ibiapaba.
E Chapada do Araripe.

QUESTÃO 36:
“José Pereira da Costa, conhecido como Zé do Valério,
suspeito de estuprar e matar a universitária Danielle de
Oliveira, de 20 anos, foi preso nesta sexta-feira no
município de Buriti dos Lopes-PI. O crime ocorreu em Pedra
Branca-CE, no dia 24 de abril deste ano. O suspeito estava
foragido desde então. A jovem foi encontrada morta com
sinais de agressão em um sítio vizinho ao de sua família.
Ela foi vítima de estupro e sofreu um tiro na cabeça,
segundo a perícia. Zé do Valério era caseiro e trabalhava
para a família da vítima.” Bruna Sampaio, Portal R10, 12
Julho 2019.
Sobre o tema violência contra mulher, marque a alternativa
correta:
A Entende-se feminicídio como destruição voluntária ou
involuntária de vida de um ser humano, assassinato de
uma pessoa.
B A violência contra a mulher é um debate ultrapassado,
seus danos e punições já foram remediados com a
conhecida lei Maria da Penha.
C Apesar de um ato de violência ter sido cometido em
função de misoginia, menosprezo ou/e discriminação
da condição feminina, este ato não terá punições mais
severas, mas ainda será considerado crime.
D A violência doméstica ou familiar praticada contra a
mulher não tipifica o feminicídio, apesar de ser o crime
mais comum no Brasil.
E Feminicídio significa a perseguição e morte intencional
de pessoas do sexo feminino, classificado como
um crime hediondo no Brasil.
QUESTÃO 37:
Aiuaba é um município brasileiro do Estado do Ceará,
criado em 1956. Localiza-se na microrregião do Sertão dos
Inhamuns e está distante 435km da capital do Estado
através da BR-020 e CE-187. O topônimo Aiuaba vem
do tupi-guarani e significa:
A Bebedouro.
B Terreno estéril.
C Barro Vermelho.
D Rio Roncador.
E Vila Coutinho.
QUESTÃO 38:
A administração pública do município de Aiuaba/CE é
composta por 8 secretarias que funcionam juntamente com
o Gabinete do Prefeito e a Assessoria de Comunicação.
Compõe o quadro de secretarias do município, exceto:
A Secretaria de Finanças.
B Secretaria de Infraestrutura.
C Secretaria de Defesa Civil.
D Secretaria de Cultura.
E Secretaria de Assistência Social.
QUESTÃO 39:
O aumento da imigração venezuelana para o Brasil nos
últimos anos, resulta do cenário de crise em que vivem os
venezuelanos. Essa crise perpassa questões políticas,
econômicas e sociais. Segundo a Agência das Nações
Unidas para Refugiados, o Brasil é o segundo país mais
visado por esses imigrantes, perdendo apenas para os
Estados Unidos. Os imigrantes venezuelanos enxergam no
Brasil o refúgio de que necessitam para sobreviver. Dentre
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os Estados brasileiros abaixo, qual é utilizado como porta
de entrada para esse processo migratório?
A Acre.
B Rondônia.
C Amapá.
D Roraima.
E Pará.
QUESTÃO 40:
O primeiro turno da eleição presidencial em 2019 está
previsto para ser realizado em 27 de outubro para eleger
o presidente e o vice-presidente da Nação. O
presidente Mauricio Macri, eleito em 2015, é candidato à
reeleição. No campo oposicionista o principal candidato é o
peronista Alberto Fernández, da Frente de Todos, que
conta com a ex-presidente Cristina Kirchner como vice.
Estamos nos referindo a qual país da América do Sul?
A Bolívia.
B Paraguai.
C Uruguai.
D Equador.
E Argentina.

III. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção
médica oficial.
IV. É de 15 dias o prazo para o servidor entrar em exercício,
contados da data da posse.
Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.
A I, II.
B I, II, III.
C I, III, IV.
D II, IV.
E I, III.
QUESTÃO 44:
Com base no Código de Trânsito Brasileiro e seus
ANEXOS, sobre as definições e conceitos, é CORRETO
afirmar:
A Camioneta e Utilitário são veículos mistos.
B Caminhão-trator e Carroça são veículos de cargas.
C Caminhonete e Bicicleta são veículos de passageiros.
D Reboque e Automóvel são veículos de cargas.
E Caminhonete e Utilitário são veículos mistos.
QUESTÃO 45:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 41:
Com base na Lei n° 021/97, que institui o Regime Jurídico
Único dos Servidores Civis de Aiuaba, leia o enunciado a
seguir.
A ___________________________ é a investidura do
servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no
cargo resultante de sua transformação, quando invalidada
sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com
ressarcimento de todas as suas vantagens.
Assinale a opção que completa corretamente a lacuna.
A Recondução.
B Reversão.
C Readaptação.
D Reintegração.
E Remoção.
QUESTÃO 42:
Conforme a Lei n° 021/97, são requisitos básicos para
investidura em cargo público, EXCETO.
A O gozo dos direitos políticos.
B O nível de escolaridade exigido para o exercício do
cargo.
C A idade mínima de vinte e um anos.
D Aptidão física e mental.
E A quitação com as obrigações militares e eleitorais.
QUESTÃO 43:
De acordo com a Lei n° 021/97, sobre o servidor público,
analise as afirmativas a seguir.
I. A nomeação se fará em caráter efetivo, quando se tratar
de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira.
II. O exercício poderá dar-se mediante procuração pública
específica.

No Capítulo XIII do Código de Trânsito Brasileiro
encontramos as disposições referentes ao transporte de
escolares. Para que possam circular nas vias, exige-se:
I. Registro como veículo de passageiros.
II. Inspeção anual para verificação dos equipamentos
obrigatórios.
III. pintura de faixa horizontal na cor amarela, com
quarenta centímetros de largura, à meia altura, em
toda a extensão das partes laterais e traseira da
carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo
que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor
amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas.
IV. Equipamento registrador alterável de velocidade e
tempo.
V. Cinto de Segurança igual à Lotação.
VI. A obediência a outros requisitos e equipamentos
obrigatórios estabelecidos pelo DENATRAN.
Estão corretas as afirmativas:
A I, II, III, IV, V.
B III, IV, V.
C II, III, IV, VI.
D I, III, V.
E Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 46:
Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade
máxima para ônibus nas estradas será:
A 40km/h.
B 60km/h.
C 80km/h.
D 90km/h.
E 100km/h.
QUESTÃO 47:
Com base no Artigo 89 do Código de Trânsito Brasileiro, a
sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:
A os sinais luminosos sobre as ordens do agente de
trânsito.
B os sinais sonoros sobre as indicações do semáforo.
C as ordens do agente de trânsito sobre as normas de
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QUESTÃO 51:

circulação e outros sinais.
D as demais normas de trânsito sobre as indicações de

sinais.
E os dispositivos de sinalização auxiliar sobre as
indicações do semáforo.

A placa abaixo é muito comum nas rodovias brasileiras. A
Placa adverte:

QUESTÃO 48:
A velocidade máxima permitida será indicada pela
sinalização. Nas rodovias de pista simples, onde não existir
sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de
_______ para automóveis, camionetas e motocicletas e
_______ para os demais veículos.
Os termos que completam as lacunas do enunciado são,
respectivamente:
A 110km/h e 90km/h.
B 100km/h e 80km/h.
C 110km/h e 80km/h.
D 90km/h e 60km/h.
E 100km/h e 90km/h.
QUESTÃO 49:
Dirigir ameaçando pedestres que estejam atravessando a
via pública, ou os demais veículos:
A Infração - grave, penalidade – multa, medida
administrativa - recolhimento do documento de
habilitação.
B Infração - gravíssima, penalidade - multa e suspensão
do direito de dirigir, medida administrativa recolhimento do Certificado de Registro, do Certificado
de Licenciamento Anual e do documento de habilitação
e apreensão do veículo.
C Infração - gravíssima, penalidade - multa e suspensão
do direito de dirigir, medida administrativa - retenção
do veículo e recolhimento do documento de
habilitação.
D Infração - gravíssima, penalidade - multa, medida
administrativa - retenção do veículo e apreensão do
documento de habilitação.
E Infração - gravíssima, penalidade - multa e apreensão
do veículo, medida administrativa - recolhimento do
documento de habilitação.
QUESTÃO 50:
A placa abaixo
respectivamente:

indica

os

seguintes

serviços,

A
B
C
D
E

Cruzamento à direita.
Entroncamento à direita.
Bifurcação à direita.
Confluência à direita.
Via lateral à direita.

QUESTÃO 52:
Sobre a Lei N° 120/2018 de 22 de setembro de 2018, que
cria o Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN.
É competência do DEMUTRAN:
A Vistoriar, inspecionar quanto às condições de
segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa,
e licenciar veículos, expedindo o Certificado de
Registro e o Licenciamento Anual.
B Emitir a autorização para conduzir ciclomotores.
C Realizar o patrulhamento ostensivo, executando
operações relacionadas com a segurança pública, com
o objetivo de preservar a ordem e a incolumidade das
pessoas.
D Registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos
de tração e propulsão humana e de tração animal,
fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e
arrecadando multas decorrentes de infrações.
E Normatizar o processo de formação do candidato à
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.
QUESTÃO 53:
Junto ao DEMUTRAN funcionará a Junta Administrativa de
Recursos e Infrações - JARI. Quanto a sua composição, o
órgão colegiado terá necessariamente:
A 01 (um) representante servidor do órgão ou entidade
que impôs a penalidade.
B 01 (um) representante de entidade representativa da
sociedade ligada à área jurídica.
C 01 (um) integrante com conhecimento na área de
trânsito com, no mínimo, nível superior de
escolaridade.
D 02 (dois) agentes de trânsito do DEMUTRAN.
E 05 (cinco) integrantes no mínimo.
QUESTÃO 54:

A Abastecimento, restaurante, serviço mecânico.
B Posto de gasolina, serviços de comida, oficina a 500

metros.
C Posto

de gasolina, serviço de comida, oficina
mecânica.
D Abastecimento, comida adiante, operador mecânico
adiante.
E Posto de gasolina, self-service, mecânico adiante.

Perinarto, agente do DEMUTRAN, flagrou um condutor que
estava usando o veículo para arremessar água de poças
localizadas na via pública sobre os pedestres, verificou
também que o condutor não usava o cinto de segurança. O
cômputo da somatória da pontuação referente às infrações
de trânsito cometidas pelo condutor será de:
A Oito pontos.
B Nove pontos.
C Dez pontos.
D Doze pontos.
E Sete pontos.
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QUESTÃO 55:
São consideradas infrações médias, respectivamente:
A Dirigir ameaçando os pedestres que estejam
atravessando a via pública, ou os demais veículos;
Quando o veículo estiver em movimento, deixar de
conservá-lo nas faixas da direita, os veículos lentos e
de maior porte.
B Estacionar o veículo afastado da guia da calçada
(meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro;
Transitar com o veículo na faixa ou pista da esquerda
regulamentada como de circulação exclusiva para
determinado tipo de veículo.
C Transitar pela contramão de direção em vias com
sinalização de regulamentação de sentido único de
circulação; Transitar ao lado de outro veículo,
interrompendo ou perturbando o trânsito.
D Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da
frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal
de que vai entrar à esquerda; Dirigir sem atenção ou
sem os cuidados indispensáveis à segurança.
E Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima,
de adotar providências para remover o veículo do local,
quando necessária tal medida para assegurar a
segurança e a fluidez do trânsito; Parar o veículo nas
esquinas e a menos de cinco metros do bordo do
alinhamento da via transversal.
QUESTÃO 56:
Transitar em velocidade superior à máxima permitida para
o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em
rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais
vias, quando a velocidade for superior a máxima em mais
de 50%:
A Infração - gravíssima, penalidade – multa e apreensão
do veículo.
B Infração - gravíssima, penalidade - multa [3 (três)
vezes], suspensão imediata do direito de dirigir e
apreensão do documento de habilitação.
C Infração - gravíssima, penalidade - multa [5 (cinco)
vezes], suspensão imediata do direito de dirigir e
apreensão do documento de habilitação.
D Infração - grave, penalidade - multa, suspensão
imediata do direito de dirigir e apreensão do
documento de habilitação.
E Infração - grave, penalidade – multa.
QUESTÃO 57:
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, aprovar,
complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os
dispositivos e equipamentos de trânsito, é competência
atribuída ao:
A CONTRAN.
B DENATRAN.
C CETRAN.
D CONTRANDIFE.
E DETRAN.

A
B
C
D
E

30km/h.
40km/h.
60km/h.
80km/h.
100km/h.

QUESTÃO 59:
Analise o quadro abaixo que contém os tipos de vias e suas
características.
1. Aquela caracterizada por interseções ( ) Via Local
em nível, geralmente controlada por
semáforo, com acessibilidade aos
lotes lindeiros e às vias secundárias
e locais, possibilitando o trânsito
entre as regiões da cidade.
2. Aquela caracterizada por acessos ( ) Via Coletora
especiais com trânsito livre, sem
interseções
em
nível,
sem
acessibilidade direta aos lotes
lindeiros e sem travessia de
( ) Via Arterial
pedestres em nível.
3. Aquela destinada a coletar e distribuir
o trânsito que tenha necessidade de
entrar ou sair das vias de trânsito
rápido ou arteriais, possibilitando o
trânsito dentro das regiões da cidade. ( ) Via de
4. Aquela caracterizada por interseções Trânsito Rápido
em
nível
não
semaforizadas,
destinada apenas ao acesso local ou
a áreas restritas.
Assinale a alternativa que indica a correlação correta, de
cima para baixo:
A 1 – 3 – 4 – 2.
B 4 – 1 – 3 – 2.
C 4 – 3 – 1 – 2.
D 2 – 4 – 3 – 1.
E 4 – 2 – 3 – 1.
QUESTÃO 60:
Compõe o Sistema Nacional de Trânsito, EXCETO:
A Departamento Estadual de Trânsito do Ceará
(DETRAN).
B Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN).
C A Junta Administrativa de Recursos de Infrações
(JARI).
D A Polícia Rodoviária Federal.
E A Polícia Civil do Estado e do Distrito Federal.

QUESTÃO 58:
Um motorista conduzindo seu veículo em via coletora,
observou que não havia placa de sinalização de velocidade.
Podemos afirmar que a velocidade máxima em Km/h que o
motorista poderia desenvolver nessa via é de:
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