
  
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA 
VAGAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 
 

 

CARGO: AGENTE DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO 
 

 

INSTRUÇÕES 

 
1. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os 

que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal. 

2. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, 
com caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser 
feita cobrindo todo o espaço compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de 
forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços. 

4. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
O CARTÃO-RESPOSTA, SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, 
já estiver danificado. 

5. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

6. SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo/Concurso Público o candidato que: 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de 
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CARTÃO-RESPOSTA. 

7. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões NÃO SERÃO 

CONSIDERADOS. 
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Leia o texto a seguir para responder às  

questões de 1 a 10. 

 

Conheci Marcos Rey, há mais de vinte anos, quando 

sonhava tornar-me escritor. Certa vez confessei esse 

desejo à atriz Célia Helena, que deixou sua marca no 

teatro paulista. Tempos depois, ela me convidou para 

tentar adaptar um livro para teatro. Era O Rapto do 

Garoto de Ouro, de Marcos. Passei noites me torturando 

sobre as teclas. Célia marcou um encontro entre mim e 

ele, pois a montagem dependia da aprovação do autor. 

Quando adolescente, eu ficara fascinado com Memórias 

de um Gigolô, seu livro mais conhecido. Nunca tinha 

visto um escritor de perto. Imaginava uma figura 

pomposa, em cima de um pedestal. Meu coração quase 

saiu pela boca quando apertei a campainha. Fui recebido 

por Palma, sua mulher. Um homem gordinho e 

simpático entrou na sala. Na época, já sofria de uma 

doença que lhe dificultava o movimento das mãos e dos 

pés. Cumprimentou-me. Sorriu. Estava tão nervoso que 

nem consegui dizer “boa-tarde”. Gaguejei. Mas ele me 

tratou com o respeito que se dedica a um colega. Propôs 

mudanças no texto. Orientou-me. Principalmente, 

acreditou em mim. A peça permaneceu em cartaz dois 

anos. Muito do que sou hoje devo ao carinho com que 

me recebeu naquele dia. 

 

Continuei a vê-lo esporadicamente. Era alegre, 

divertido. Todo sábado, de manhã, ia tomar cerveja e 

uísque com outros escritores na Livraria Cultura, no 

Conjunto Nacional. Às vezes nos telefonávamos para 

falar da vida. Escritores costumam ser competitivos e 

ciumentos. Buscam defeitos nas obras alheias, como 

mulheres vaidosas, comparando vestidos umas das 

outras. Marcos, não. Conheci muitos autores 

beneficiados por suas opiniões. Era generoso. Quando 

deu uma entrevista no programa de Jô Soares, a 

escritora Fanny Abramovich lhe telefonou. Elogiou seu 

suéter, de uma bonita cor cinza. Marcos mandou-o de 

presente para ela. 

Sempre me senti orgulhoso por ser seu companheiro 

aqui na última página de Veja São Paulo. Quando 

começamos as crônicas, fui visitá-lo. Ele acabara de 

comprar um apartamento em Perdizes. Seus livros 

ficarão na história da literatura. Mas, até poucos anos 

atrás, lutava com o aluguel. Não costumávamos nos 

telefonar em aniversários ou datas especiais. Mas, em 

janeiro último, ligou para desejar feliz Ano-Novo. 

Chamou-me de colega. Emocionei-me: 

— Tomara que você também tenha um ano 

maravilhoso. 

Como é a vida, não? 

Palma me contou que tudo aconteceu muito depressa. 

Hospitalização, operação. Os médicos foram francos. 

Ela o visitou na UTI. 

— Marcos, não fique sofrendo. Pode partir em paz, meu 

amor. 

Estava adormecido, mas ela tem uma certeza íntima de 

que ele entendeu. Depois de 39 anos juntos, Palma tem 

o direito de ter certezas. Quando alguém nos deixa, até 

as pessoas mais céticas sentem o desejo de acreditar no 

desconhecido. 

Pessoalmente, nunca tive dúvida de que existe algo 

mais, em algum lugar. Ainda bem. 

Marcos, algum dia a gente se encontra por aí. 

Walcyr Carrasco - https://vejasp.abril.com.br 
01) Assinale a opção que apresenta o título mais 

adequado para o texto.  

a) Em busca da imortalidade literária. 

b) Meu amigo Marcos. 

c) Memórias de um Gigolô. 

d) Perspectivas literárias. 

e) A versatilidade de Marcos. 

 

 

02) Podemos afirmar que o texto é predominantemente 

uma: 

a) dissertação argumentativa. 

b) dissertação expositiva. 

c) narração. 

d) injunção. 

e) descrição 

 

 

03) Assinale a alternativa que apresenta o principal 

objetivo do autor ao escrever a crônica lida. 

a) Comentar o comportamento dos escritores. 

b) Fazer o leitor refletir criticamente sobre a vida. 

c) Destacar o êxito de sua peça teatral. 

d) Demonstrar sua gratidão ao colega escritor. 

e) Mostrar a importância do companheiro na história da 

literatura. 

 

 

04) Pode-se afirmar que o sentimento do autor do texto 

é marcado por: 

a) ironia. 

b) consternação. 

c) irresignação. 

d) indiferença 

e) empatia. 

____________________________________________ 

 

05)“Quando alguém nos deixa, até as pessoas mais 

céticas sentem o desejo [...].” 8º§ 

O sentido oposto da palavra destacada é: 

a) teístas. 

b) descrentes. 

c) ateístas. 

d) hereges. 

e) ímpios. 

____________________________________________ 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 



06) “[...] eu ficara fascinado com Memórias de um 

Gigolô [...].” 1º§ 

O mesmo sentido da palavra destacada é: 

a) homem hilariante. 

b) aproveitador ilegítimo. 

c) pessoa matuta. 

d) indivíduo virtuoso. 

e) homem jocoso. 

____________________________________________ 

 

07) “Marcos, algum dia a gente se encontra por aí.” 

10º§ 

A expressão sublinhada nessa frase é característica da 

linguagem: 

a) coloquial. 

b) formal. 

c) acadêmica.   

d) científica. 

e) técnica. 

 

 

08) “Imaginava uma figura pomposa, em cima de um 

pedestal.” 1º§ 

A palavra sublinhada é formada pelo seguinte processo 

de formação de palavras: 

a) derivação prefixal. 

b) derivação sufixal. 

c) derivação parassintética. 

d) composição por justaposição. 

e) composição por aglutinação. 

____________________________________________ 

 

09) “Ele acabara de comprar um apartamento em 

Perdizes.” 3º§ 

A forma verbal sublinhada nessa frase está conjugada 

no: 

a) pretérito perfeito do indicativo. 

b) pretérito imperfeito do indicativo. 

c) pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 

d) pretérito imperfeito do subjuntivo. 

e) imperativo afirmativo. 

____________________________________________ 

 

10) “— Marcos, não fique sofrendo.” 7º§ 

A vírgula foi empregada nessa frase para separar: 

a) termo deslocado na oração. 

b) expressão de retificação. 

c) palavras com a mesma função sintática. 

d) aposto. 

e) vocativo. 

____________________________________________ 

 

11) Marque a alternativa em que todas as palavras estão 

grafadas corretamente. 

a) enchergar – enxurrada. 

b) larangeira – trajetória. 

c) ageitar – jesto. 

d) paralisar – capitalizar. 

e) ascenção – adolescente. 

____________________________________________ 

12) Assinale a alternativa em que está correto o uso do 

acento indicativo de crase. 

 

a) Refiro-me àquele escritor.  

b) Estamos dispostos à colaborar.  

c) Você está se referindo à obras de Walcyr Carrasco?  

d) À qual pessoa você solicitou o favor?  

e) Assisto à filmes de comédia. 

____________________________________________ 

 

13) A regência verbal está de acordo com a norma culta 

em: 

a) Cheguei no teatro quinze minutos atrasado.  

b) Ontem assisti um filme de comédia.  

c) O funcionário só visava a uma posição de destaque.  

d) Prefiro um cargo honesto do que abrir mão de meus 

princípios.  

e) Os jornais informaram ao público sobre o roubo. 

 

Leia a charge a seguir e responda às questões 14 e 15. 

 
https://www.google.com 

 

 

14) Na frase “Eu sei como você se sente.”, é correto 

afirmar sobre a colocação do pronome destacado: 

 

a) a ênclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.  

b) a mesóclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.  

c) a próclise tende a ocorrer após o pronome pessoal. 

d) a próclise ocorre após pronomes indefinidos. 

e) a próclise ocorre nas orações optativas. 

____________________________________________ 

 

15) “Também tá cheio de adulto que não acredita em 

mim.” 

 

O vocábulo sublinhado mantém com seu termo 

antecedente uma relação sintática de: 

 

a) explicação. 

b) substituição. 

c) exemplificação. 

d) adição. 

e) complementação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16) Assinale a alternativa que permite que o usuário 

refaça a última ação desfeita por meio do CTRL+Z no 

MS-Word 2016. 

 

a) CTRL+Y. 

b) CTRL+X. 

c) CTRL+ESC. 

d) CTRL+V. 

e) CRTL+L 

 

 

17) Em qual guia é possível encontrar a opção de 

“Cabeçalho e Rodapé”, no MS-Word 2016? 

 

a) Inserir. 

b) Layout. 

c) Design. 

d) Página Inicial. 

e) Ajuda. 

____________________________________________ 

 

18) Certos aparelhos podem ser conectados ao 

computador ou notebook para facilitar o uso, como 

mouses, teclados, pen drives, celulares, entre outros. 

Normalmente, em qual entrada esses aparelhos são 

conectados? 

 

a) LAN 

b) USB 

c) HDMI 

d) VGA 

e) SSD 

____________________________________________ 

 

19) Assinale a alternativa que contêm os softwares 

utilitários exatamente na ordem abaixo: 

 

Cliente de e-mail - Visualizador de Imagem - Antivírus 

– Chat - Compactador de arquivo - Reprodutor de vídeo. 

 

a) Winzip, MKV, Uol, Kaspersky, Jpeg, QuickTime 

b) Thunderbird, MPEG, Avast, Uol, 7-zip, FastStone 

c) Gmail, JPG, Panda, Uol, .zip e AVG 

d) Outlook, NoMacs, Norton, Uol, WinRAR, Winamp 

e) Norton, DOC, Avast, .cdr, FastStone e AVG. 

 

 

20) Marque a alternativa que apresenta apenas 

dispositivos de entrada ou saída: 

 

a) Mouse, Teclado e Monitor. 

b) Memória RAM e HD. 

c) CD, DVD e Gabinete. 

d) HD, Mouse e CD. 

e) Impressora, Gabinete e HD. 

____________________________________________ 

 

 

 

 

21) Compete aos órgãos e entidades executivos de 

trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, 

EXCETO: 

 

a) Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído 

produzidos pelos veículos automotores ou pela sua 

carga. 

b) Julgar os recursos interpostos pelos infratores. 

c) Conceder autorização para conduzir veículos de 

propulsão humana e de tração animal. 

d) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os 

acidentes de trânsito e suas causas. 

e) Vistoriar veículos que necessitem de autorização 

especial para transitar e estabelecer os requisitos 

técnicos a serem observados para a circulação desses 

veículos. 

____________________________________________ 

 

22) Considere as afirmações abaixo a respeito das 

normas gerais de circulação e conduta dispostos no 

Código de Trânsito Brasileiro: 

 

I. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão 

manter distância suficiente entre si para permitir que 

veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila 

com segurança. 

II. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue 

tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá se estiver 

circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a 

faixa da direita, acelerando a marcha, para a liberação 

da faixa o mais rápido possível. 

III. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 

circulação far-se-á pelo lado direito da via, não se 

admitindo exceções. 

 

São verdadeiras as afirmações: 

 

a) Apenas I. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas I e III. 

d) I, II e III. 

e) Nenhuma das afirmações é verdadeira. 

____________________________________________ 

 

23) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 

equipara-se ao pedestre em direitos e deveres: 

 

a) Os ciclistas que pedalam em ciclovias. 

b) Os veículos de tração animal. 

c) Os veículos não motorizados. 

d) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta. 

e) As motocicletas. 

____________________________________________ 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMÁTICA 



24) Assinale a alternativa INCORRETA no que diz 

respeito a sinalização de trânsito: 

  

a) O CONTRAN pode autorizar, em caráter 

experimental e por período prefixado, a utilização de 

sinalização não prevista no Código de Trânsito 

Brasileiro. 

b) É de responsabilidade do CONTRAN a instalação de 

sinalização nas vias internas pertencentes aos 

condomínios constituídos por unidades autônomas e nas 

vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos 

privados de uso coletivo.           

c) Na ordem de prevalência dos tipos de sinalização de 

trânsito, as ordens dos agentes de trânsito têm 

prevalência sobre as normas de circulação e os outros 

sinais. 

d) De acordo com sua função, a sinalização vertical 

pode ser de regulamentação, de advertência ou de 

indicação. 

e) É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e 

respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de 

publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se 

relacionem com a mensagem da sinalização. 

____________________________________________ 

 

25) Dentre as placas verticais de sinalização de trânsito, 

como exemplo de uma placa de regulamentação, 

podemos citar: 

 

a) Declive Acentuado. 

b) Interseção em Círculo. 

c) Trânsito de Pedestres. 

d) Sentido de Circulação na Rotatória. 

e) Junções sucessivas contrárias, primeira a direita. 

____________________________________________ 

 

26) Usar qualquer veículo para, deliberadamente, 

interromper, restringir ou perturbar a circulação na via 

sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com 

circunscrição sobre ela, implica em: 

 

a) Penalidade de multa multiplicada o seu valor em 20 

vezes. 

b) Medida administrativa de apreensão do veículo. 

c) Penalidade de multa multiplicada o seu valor em 10 

vezes. 

d) Suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) meses. 

e) Suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. 

____________________________________________ 

 

27) É uma infração gravíssima, conduzir o veículo: 

a) Com a cor ou característica do veículo alterada. 

b) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 

indispensáveis à segurança. 

c) Com qualquer uma das placas de identificação sem 

condições de legibilidade e visibilidade. 

d) Sem ter sido submetido à inspeção de segurança 

veicular, quando obrigatória. 

e) Com equipamento ou acessório proibido. 

____________________________________________ 

28) Em conformidade com o Código de Trânsito 

Brasileiro, as funções de estabelecer as normas 

regulamentares referidas próprio Código de trânsito 

brasileiro e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito 

e de coordenar os órgãos do Sistema Nacional de 

Trânsito, objetivando a integração de suas atividades, 

são de competência: 

 

a) do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito). 

b) do CETRAN (Conselhos Estaduais de Trânsito). 

c) da JARI (Juntas Administrativas de Recursos de 

Infrações). 

d) das Polícias Militares dos Estados e do Distrito 

Federal. 

e) da Polícia Rodoviária Federal. 

____________________________________________ 

 

29) Sobre o Sistema Nacional de Trânsito, analise as 

proposições.  

I – CONTRAN 

II – CETRAN 

III – CONTRANDIFE 

IV – JARI 

 

Dos órgãos acima, compõem o Sistema Nacional de 

Trânsito os órgãos dispostos nas proposições: 

 

a) IV, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) I e II, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

____________________________________________ 

 

30) Sobre as sinalizações de trânsito, estabelecidas pelo 

Código de Trânsito Brasileiro, marque a alternativa 

CORRETA.  

 

a) Sempre que necessário, será colocada ao longo da 

via, sinalização prevista no Código de Trânsito 

Brasileiro e em legislação complementar, destinada 

apenas a condutores, vedada a utilização de qualquer 

outra. 

b) O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição 

sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata 

retirada de qualquer elemento que prejudique a 

visibilidade da sinalização viária e a segurança do 

trânsito, sem ônus para quem o tenha colocado. 

c) Serão aplicadas as sanções previstas no Código de 

Trânsito por inobservância à sinalização quando esta for 

insuficiente ou incorreta. 

d) Os sinais de trânsito classificam-se em verticais; 

horizontais; luminosos; sonoros, apenas. 

e) A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: 

as ordens do agente de trânsito sobre as normas de 

circulação e outros sinais. 

____________________________________________ 

 

 



31) No Código de Trânsito Brasileiro, é estabelecido 

que o trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou 

o equipamento automotor destinado à movimentação de 

cargas ou execução de trabalho agrícola, de 

terraplenagem, de construção ou de pavimentação só 

podem ser conduzidos na via pública por condutor 

possuidor de habilitação na categoria:  

 

a) B, C, D ou E, apenas. 

b) D ou E, apenas. 

c) E, apenas. 

d) D, apenas. 

e) C, D ou E, apenas. 

____________________________________________ 

 

32) É a definição de imobilização do veículo, pelo 

tempo estritamente necessário ao carregamento ou 

descarregamento de animais ou carga, na forma 

disciplinada pelo órgão, ou entidade executivo de 

trânsito competente com circunscrição sobre a via: 

 

a) Operação de Carga e Descarga. 

b) Passagem de Nível. 

c) Operação de Trânsito 

d) Passagem Subterrânea. 

e) Reboque. 

____________________________________________ 

 

33) Estabelece o Código de Trânsito Brasileiro que 

aquele que dirigir veículo com a validade da CNH 

vencida há mais de trinta dias irá incorrer em infração 

nível:  

a) leve. 

b) gravíssima. 

c) média. 

d) grave. 

e) não incorrerá infração. 

____________________________________________ 

 

34) A medida administrativa de retenção do veículo e 

recolhimento do documento de habilitação, 

expressamente prevista no Código de Trânsito 

Brasileiro, será aplicada aquele que: 

  

a) transportar crianças em veículo automotor sem 

observância das normas de segurança especiais 

estabelecidas no Código de Trânsito. 

b) dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, 

aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as 

adaptações do veículo impostas por ocasião da 

concessão ou da renovação da licença para conduzir 

c) dirigir ameaçando os pedestres que estejam 

atravessando a via pública, ou os demais veículos. 

d) utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir 

manobra perigosa, mediante arrancada brusca, 

derrapagem ou frenagem com deslizamento ou 

arrastamento de pneus. 

e) atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou 

substâncias. 

____________________________________________ 

35) Estabelece o Código de Trânsito Brasileiro que são 

objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, 

dentre outras, estabelecer diretrizes da Política Nacional 

de Trânsito, objetivando, EXCETO: 

  

a) Segurança. 

b) Fluidez 

c) Conforto. 

c) Defesa ambiental. 

d) Educação para o trânsito, vedado a fiscalização de 

seu cumprimento pelo próprio órgão. 

____________________________________________ 

36) Observado o que dispõe as normas gerais de 

circulação e conduta, estabelecido pelo Código de 

Defesa do Consumidor, analise as proposições e 

assinale a alternativa correspondente.  

 

I - animais. 

II - pessoas. 

III - veículos. 

 

Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo 

ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o 

trânsito de: 

 

a) I e III, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) III, apenas. 

e) I, II e III. 

____________________________________________ 

 

37) Em conformidade com o Código de Trânsito 

Brasileiro, sobre a utilização de luzes em veículos, 

assinale a alternativa INCORRETA.  

 

a) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 

utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos 

túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. 

b) O condutor que manter acesas apenas as luzes de 

posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou 

cerração, incorrerá em infração de trânsito. 

c) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e 

por curto período, com o objetivo de advertir outros 

motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a 

intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou 

para indicar a existência de risco à segurança para os 

veículos que circulam no sentido contrário. 

d) O condutor utilizará o pisca-alerta em imobilizações 

ou situações de emergência. 

e) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz 

alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



38) Analise as afirmativas abaixo. 

 

Em consonância com a Constituição Federal, 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 fundamentos: 

 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa;         

V - o pluralismo político. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

 

a) I, II, III, e V, apenas. 

b) I, II e III, apenas. 

c) II, III, IV e V, apenas. 

d) I, II, II, IV e V. 

e) III, IV e V, apenas. 

____________________________________________ 

 

39) São princípios presentes no direito penal, EXCETO: 

 

a) Princípio da lesividade. 

b) Princípio da modéstia. 

c) Princípio da legalidade. 

d) Princípio da mínima intervenção. 

e) Princípio da adequação social. 

____________________________________________ 

 

40) Em consonância com a Lei nº 13.869/2019, decretar 

medida de privação da liberdade em manifesta 

desconformidade com as hipóteses legais tem pena de: 

 

a) detenção, de 2(dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

b) detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

c) detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

d) detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

e) detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 

____________________________________________ 


