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  PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 4 (quatro) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C e D, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

AGENTE DE TRÂNSITO 
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NÍVEL MÉDIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

O consumismo nunca foi tão cafona 
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Um micro-organismo colocou por terra, em algumas semanas, uma sequência genética 

capitalista, forjada em anos de lavagem cerebral. Você precisa disso! Não dá pra viver sem 

aquilo! Compre! Compre mais! O livro se conhece pela capa! A veste faz o monge! Eu mesma – 

devo reconhecer e confessar – sou bastante consumista. Já fui mais, é verdade. Houve uma 

época na qual comprar era mesmo uma compulsão. 

Certa vez, saí de casa para trabalhar, num mês de março qualquer. Fazia quase 30 graus 

logo cedo. Vesti uma calça leve, calcei sandálias e uma bluzinha de seda. Na hora do almoço, o 

tempo virou bruscamente. Então, pensei: “Já que vou sair pra almoçar, passo no shopping e 

compro um casaquinho!”. A ideia em si não era ruim, nem absurda, posto que realmente estava 

frio. Naquele dia, eu tinha curso à noite e só voltaria pra casa depois das dez da noite. Acontece 

que, em vez de comprar um inocente casaquinho, voltei do almoço com três botas novas, dois 

pares de meia e quatro casacos. Detalhe: em vez de almoçar, engoli dois pães de queijo com 

um café duplo. 

Eu precisava de tudo o que comprei? Claro que não! Comprei porque estava na liquidação? 

Também não! As vitrines estavam começando a ser abastecidas com a nova coleção 

outono/inverno. Usei tudo o que comprei? Pior que não! Uma das botas que comprei machucava 

o dedinho. Um dos casacos pinicava e o outro tinha uma gola irritante que apertava o pescoço. 

Eu tinha dinheiro sobrando, então? Não! Paguei tudo no cartão de crédito, cuja fatura já beirava 

a estratosfera. ____________ comprei tanta coisa, então? ____________ era economicamente 

burra! Minha mente funcionava no seguinte modo: eu me ferro tanto nesse trabalho, sofro tanto 

pra ganhar esse salário que mereço ter tudo que eu quiser! Eu mereço! Eu mereço! Eu mereço! 

Mereço o quê? Gastar meu dinheirinho suado com pilhas e mais pilhas de coisas inúteis? Encher 

o mundo de lixo? Abarrotar meus armários e gavetas com roupas, sapatos, bolsas e acessórios 

e não usar nem a metade? Servir de escrava da engrenagem do mundo neoliberal que repete 

sem parar o mantra: compre, compre, compre? 

Bem, o fato verdadeiro é que o tal trabalho que me garantia dinheiro pra essa esbórnia 

consumista acabou por me adoecer. Pedi demissão e minha renda caiu pela metade. Fazendo 

faxina nos armários, um dia eu contei 117 pares de sapato! Não, eu não me orgulho disso! Na 

verdade, eu morro de vergonha. Fiquei com 15 pares, o que ainda é bastante, e doei o restante 

pra ser vendido num bazar assistencial. A partir daí, comecei a me curar. Adotei a prática de 

que, pra entrar algo novo, tem de sair algo velho. Então, quando vejo que não há nada em 

minhas posses que eu queira descartar, não compro. Simples assim! Comecei a ser capaz de me 

perguntar: “eu preciso mesmo disso?”. E mais importante: aprendi a responder honestamente a 

esta pergunta. E, finalmente, depois de muita terapia, aprendi a reconhecer quando o impulso 

da compra é apenas uma estratégia estúpida para tampar um buraco emocional. 

Da próxima vez que você estiver sendo abduzido(a) pelo site de compra da grife, da 

promoção irrecusável, da negociação a qualquer custo que sempre vai caber no seu bolso, 

desculpe-me, de coração mesmo, mas procure usar esse dinheiro pra ajudar quem não tem 

nada, quem passa fome, quem mora em zonas vulneráveis onde falta água, luz, esgoto… Falta 

tudo. Compre aí uma carga de papel higiênico, álcool gel, máscara e doe, né? Não vai depositar 

tudo aí na sua casa, certo? Compre uns respiradores e mande entregar em hospitais carentes de 

tudo. Deixe de ser cafona! A moda agora é ser minimalista, não produzir lixo, não jogar comida 

fora, respeitar a natureza, deixar a pele, as unhas e os cabelos respirarem. Até porque, caso 

você adoeça, não vai ser esse monte de tralha chique acumulada aí na sua casa que vai lhe 

salvar! Pense nisso! Porque pensar também voltou a ser chique! 

 
(Disponível em https://www.contioutra.com/o-consumismo-nunca-foi-tao-cafona - texto adaptado 

especialmente para esta prova). 
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QUESTÃO 01 – Sobre a grafia de palavras retiradas do texto, considere as seguintes afirmações: 
 

I. “micro-organismo” está grafada corretamente. 

II. “bluzinha” está grafada corretamente. 

III. “acessórios” está grafada incorretamente, pois a forma correta de escrevê-la é “ascessórios”. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 
 

 

QUESTÃO 02 – É correto afirmar que o advérbio “bruscamente” (l. 08) tem por sinônimo: 
 

A) Grosseiramente. 

B) Desordenadamente. 

C) Indistintamente. 

D) Inesperadamente. 
 

 

QUESTÃO 03 – Qual das seguintes frases extraídas do texto contém verbo impessoal? 
 

A) Você precisa disso (l. 02). 

B) Compre mais (l. 03). 

C) Fazia quase 30 graus logo cedo (l. 06-07). 

D) Voltei do almoço com três botas novas (l. 11). 
 

 

QUESTÃO 04 – Os dois pontos empregados na linha 20 introduzem um esclarecimento prestado pela 

autora do texto sobre como funcionava a sua mente. Esse sinal de pontuação também é usado para: 
 

I. Separar expressões ou frases explicativas intercaladas. 

II. Anunciar a fala de personagens nas histórias de ficção. 

III. Sugerir certo prolongamento de uma ideia no fim de um período gramaticalmente completo. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 
 

 

QUESTÃO 05 – Considerando-se somente o que é explicitado pelo texto, avalie as seguintes 

afirmações e a relação proposta entre elas: 
 

I. A autora do texto confessa morrer de vergonha por ter 15 pares de sapato. 
 

PORQUE 
 

II. Ela adotou a estratégia de consumo segundo a qual uma compra só se justifica se houver 

necessidade de descartar algum bem pessoal. 
 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. 
 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
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QUESTÃO 06 – As lacunas da linha 19 são, correta e respectivamente, preenchidas com: 

 

A) Porque – Por que 

B) Por quê – Porque 

C) Por que – Porquê 

D) Por que – Porque 

 

 

QUESTÃO 07 – A palavra “duplo” representa um numeral: 

 

A) Cardinal. 

B) Ordinal. 

C) Multiplicativo. 

D) Fracionário. 

 

 

QUESTÃO 08 – Quanto à sua predicação, o verbo da oração “vesti uma calça leve” é classificado 

como:  

 

A) Intransitivo. 

B) Transitivo direto. 

C) Transitivo indireto. 

D) Bitransitivo. 

 

 

QUESTÃO 09 – A palavra “casaquinho” é formada por: 

 

A) Um único dígrafo que representa consoante. 

B) Um único dígrafo que representa vogal nasal. 

C) Dois dígrafos que representam consoantes. 

D) Dois dígrafos que representam vogais nasais. 

 

 

QUESTÃO 10 – O termo “dedinho” é decorrente do processo de formação de palavras denominado 

derivação: 

 

A) Sufixal. 

B) Prefixal. 

C) Parassintética. 

D) Regressiva. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 11 – No primeiro semestre de 2019, os agentes de trânsito do município registraram 392 

notificações de estacionamento em local proibido. Se, no segundo semestre desse mesmo ano, 

ocorreu uma diminuição de 25% desse tipo de notificação, quantas notificações foram registradas? 

 

A) 98. 

B) 84. 

C) 276. 

D) 294. 

 

 

QUESTÃO 12 – Uma garrafa PET armazena 3 litros de suco de uva. Se um copo comporta  
1

5
  de litro, 

quantos copos e de que capacidade poderemos encher com o suco da garrafa? 

 

A) 10 copos de 300 ml. 

B) 12 copos de 250 ml. 

C) 15 copos de 200 ml. 

D) 15 copos de 250 ml. 

 

 

QUESTÃO 13 – Qual o número que somado a  
3

4
  resulta igual ao triplo do seu valor diminuído de 

cinco? 

 

A) 
23

8
 . 

 

B) 
13

2
 . 

 

C) - 
17

8
. 

 

D) 
23

16
 . 

 

 

QUESTÃO 14 – A vaga padrão de estacionamento de um carro tem forma retangular, medindo        

2,50 m de largura por 5,50 m de comprimento, considerando o espaço necessário para abertura de 

portas. Um terreno que tem 15 m de largura por 30 m de comprimento poderá comportar 

estacionados, lado a lado e frente a frente, no máximo, quantos carros, sem considerar espaço de 

manobra? 

 

A) 28. 

B) 32. 

C) 34. 

D) 36. 

 

 

QUESTÃO 15 – Antônio trabalhou na empresa A 8 horas diárias, durante 12 dias, e recebeu                

R$ 2.400,00. Uma empresa B ofereceu uma proposta para trabalhar 7 horas por dia, durante 22 dias. 

Qual o salário de Antônio na empresa B, para que seja proporcional ao da empresa A? 

 

A) R$ 1.145,45. 

B) R$ 3.150,00. 

C) R$ 3.655,00. 

D) R$ 3.850,00. 
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QUESTÃO 16 – O valor da multa por estacionamento em local proibido é de R$ 160,00, e o valor da 

multa por avançar em sinal vermelho é de R$ 265,00. No mês de março do corrente ano, foram 

emitidas, para essas duas infrações, um total de 53 multas, gerando uma arrecadação no valor de    

R$ 11.735,00. Assim, o número de multas por estacionar em local proibido e por avançar em sinal 

vermelho são de, respectivamente: 

 

A) 12 e 41. 

B) 14 e 39. 

C) 17 e 36. 

D) 22 e 31. 

 

 

QUESTÃO 17 – O número de acidentes com veículos automotores nos últimos 6 meses em 

determinado cruzamento de um município foi de: 4, 3, 3, 4, 3 e 7.   A média ponderada do número 

de acidentes com veículos automotores nesse cruzamento no referido período é de: 

 

A) 3. 

B) 4. 

C) 5. 

D) 6. 

 

 
QUESTÃO 18 – Considere as seguintes representações para os conetivos: conjunção (), negação 

( ¬ ), condicional (→) e bicondicional (↔). Para os símbolos proposicionais P e Q, a tabela-verdade da 

fórmula (𝑃 → ¬𝑄) ↔ (𝑃𝑄) é uma: 

 

A) Tautologia. 

B) Contingência. 

C) Contradição. 

D) Equivalência Lógica. 

 

 

QUESTÃO 19 – Considere o valor-lógico das proposições simples: 

 

 Quatro é múltiplo de três.  

 Seis é múltiplo de três.  

 

Então, a alternativa que representa uma fórmula proposicional composta FALSA é: 

 

A) Quatro e seis não são múltiplos de três.  

B) Quatro não é múltiplo de três, mas seis é múltiplo de três.  

C) Se quatro é múltiplo de três, então seis é múltiplo de três.  

D) Se quatro é múltiplo de três, então seis não é múltiplo de três. 

 

 

QUESTÃO 20 – Considere a seguinte coleção de números naturais: 

 

15, 18, 25, 28, 34 e 36 

 

A sentença aberta verdadeira para descrever uma propriedade dessa coleção é: 

 

A) Algum número é divisível por dez. 

B) Pelo menos um número é menor que dez. 

C) Todos os números não são pares. 

D) Existe número que não é divisível por cinco. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 21 – De acordo com os textos publicados em diversos canais de comunicação sobre a 

história do município de Frederico Westphalen, assinale a alternativa que corresponde ao motivo pelo 

qual o local ficou por muito tempo conhecido como a Cidade Barril ou Velha Vila Barril. 
 

A) A nobreza habitava grandes chácaras e sobrados, porém não havia na cidade rede de esgotos, o 

que obrigava as famílias a terem em casa um barril para recolher os dejetos. Ao cair da noite, os 

escravos despejavam esses tonéis em um córrego próximo. 

B) Como não havia água encanada na região, para recolher a água em abundância que brotava dos 

ricos mananciais e nas encostas do bairro, era necessário a utilização de grandes vasilhames, nesse 

caso, utilizava-se barris de carvalho. 

C) Frederico Westphalen, membro do Partido Republicano que atuou na direção da Comissão de Terras 

e Colonização de Palmeira e na administração municipal do Município de Palmeira, tinha como 

hobbie degustar um bom vinho durante o seu jantar. Certa vez, recebeu de presente de um nobre 

da região um barril de vinho, que foi apreciado por toda a comunidade no dia de emancipação da 

cidade. 

D) Os primeiros carreteiros, sob o comando de um comerciante estabelecido na Boca da Picada, faziam 

o transporte de produtos manufaturados e da produção agrícola. Numa dessas viagens, um barril 

de aguardente caiu da carroça, danificando a tampa. Para não jogar fora a vasilha, os carreteiros 

tiveram a ideia de colocá-lo de boca para baixo sobre uma fonte de água que existia a beira da 

estrada, oferecendo a quem passava pela local água limpa e muita sombra. 
 

 

QUESTÃO 22 – Em 13 de abril de 2020, o cantor e compositor _________________ foi encontrado 

morto em casa, na Gávea, no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa do músico, ele 

teve um infarto agudo do miocárdio e morreu. O artista tinha 72 anos e era ex-integrante do grupo 

Novos Baianos, composto por Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, Dadi e Luiz 

Galvão, entre outros. Em 1975, ele iniciou a sua carreira solo com um álbum homônimo e não parou 

mais, tornando-se um dos nomes mais celebrados do país com canções como “Sintonia”, “Desabafo e 

Desafio” e “Pombo Correio”. (Fontes: g1.globo.com e tenhomaisdiscosqueamigos.com) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) João Gilberto 

B) Jorge Ben Jor 

C) Moraes Moreira 

D) Noel Rosa 
 

 

QUESTÃO 23 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando órgãos e entidades que compõem o 

Sistema Nacional de Trânsito às suas definições. 
 

Coluna 1 

1. Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). 

2. Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). 

3. Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

4. Juntas Administrativas de Recursos e Infrações (JARIs). 
 

Coluna 2 

(  ) Órgão máximo normativo e consultivo. É responsável pela regulamentação do Código de Trânsito 

Brasileiro e pela atualização permanente das leis de trânsito.  

(  ) São órgãos de proteção dos direitos do cidadão, possibilitando-lhes a defesa nos casos em que 

estes se sentirem inconformados com as infrações que lhes são atribuídas.  

(  ) Tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito pelo patrulhamento 

ostensivo das rodovias federais.  

(  ) Tem como obrigação supervisionar, coordenar, controlar e fiscalizar a política do Programa 

Nacional de Trânsito.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 3 – 1 – 2 – 4. 

B) 1 – 4 – 3 – 2. 

C) 1 – 4 – 2 – 3. 

D) 4 – 3 – 2 – 1. 
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QUESTÃO 24 – “Foram aplicados quase R$ 1 milhão em estruturas que garantem mais segurança a 

motoristas e pedestres, e que impulsiona o desenvolvimento da agricultura”. Essa notícia foi divulgada 

no site da Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen. 

 

De acordo com a matéria, com o objetivo de proporcionar uma maior qualidade de vida e garantir 

segurança no tráfego de veículos nas comunidades do interior do município, durante 2019 e 2020, 

foram construídas 19 pontes, pela Administração, nas seguintes localidades: 

 

I. Encruzilhada. 

II. Mazzonetto. 

III. Pedras Brancas. 

IV. São Bráz. 

 

Quais estão corretas?   

 

A) Apenas I e II.   

B) Apenas I e III.  

C) Apenas II, III e IV.  

D) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 25 – A Prefeitura Municipal publicou em seu site, no dia 18 de junho de 2020, a seguinte 

notícia: “A obra de construção do Trevo do Serrano, no KM 35 da BR-386, em Frederico Westphalen, 

segue em ritmo acelerado. Os trabalhos são realizados pela Prefeitura de Frederico Westphalen em 

parceria com o ___________________________________.” 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima, sabendo que se refere 

ao órgão que desempenha as funções relativas à construção, manutenção e operação da infraestrutura 

dos segmentos do Sistema Federal de Viação sob administração direta da União, nos modais 

rodoviário, ferroviário e aquaviário. 

 

A) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 

B) Departamento de Trânsito (DETRAN/RS) 

C) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) 

D) Superintendência de Pesquisas Rodoviárias do Daer (SPQ) 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 26 – Determinado motorista, rotineiramente dirigindo o mesmo veículo pessoal, comete 

constantemente infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Nas diversas vezes em que foi 

flagrado ao cometer uma das infrações citadas, os Agentes de Trânsito do Município lavraram Autos 

de Infração. Algum tempo depois, o motorista ingressou com uma ação na justiça para declarar a 

nulidade dos Autos de Infração lavrados pelos Agentes de Trânsito, pois, segundo ele, os atos 

administrativos tinham vícios que implicavam sua invalidade, já que nem todos os seus campos foram 

preenchidos, faltando informações essenciais como as razões de fato e de direito que autorizam ou 

determinam a prática de um ato jurídico, exemplificando a tipificação da infração e o local, data e 

hora do cometimento da infração, o que dificulta a defesa e o conhecimento dos motivos. Após alguns 

meses tramitando na justiça, os Autos de Infração foram declarados nulos. Tendo por referência as 

informações dispostas, considerando os Direitos e Deveres Individuais e os Princípios Constitucionais 

da Administração Pública, assinale a alternativa que demonstre corretamente os motivos do dever de 

fundamentação, por meio do preenchimento correto dos campos do Auto de Infração. 

 

A) Justifica tanto do dever de ordem legal, a partir do momento em que 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, quanto do princípio constitucional da legalidade, pelo qual a cidadania garante que 

não há dever constitucional em conhecer a legislação brasileira por inteiro.  

B) Decorre tanto da necessidade de se assegurar a ampla defesa e o devido processo ao administrado, 

quanto do princípio constitucional da publicidade, pelo qual a cidadania pode exercer o controle da 

administração, sobretudo a partir da análise dos motivos que deflagram a expedição de atos que 

limitam direitos dos administrados. 

C) Consolida-se para assegurar a ampla defesa e o devido processo ao administrado, também o 

princípio constitucional da correção, pelo qual ninguém será processado nem sentenciado senão 

pela autoridade competente. 

D) Pela prevalência do princípio da presunção de inocência, pois ninguém será considerado culpado 

até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, e ainda do princípio constitucional da 

publicidade, pelo qual se garante ao cidadão a comunicação de todos os atos administrativos por 

meio de instrumento de imprensa oficial do ente federativo. 

 

 

QUESTÃO 27 – A Administração Pública Municipal, buscando uma reformulação mais moderna e 

adequada das vias urbanas, refaz, dentre outros elementos, as rampas de acesso às calçadas. Ocorre 

que, durante a análise de onde colocar as rampas, verificou-se que uma rua da zona comercial da 

cidade seria o melhor local para isso, pois daria a possibilidade às pessoas com deficiência física de 

utilizarem melhor as vias urbanas, sendo necessária a atuação dos Agentes de Trânsito no local. 

Cientes de tal situação, um grupo de empresários mostrou preocupação, pois a colocação das rampas 

e a presença ostensiva de Agentes de Trânsito poderia reduzir os locais para estacionamento, 

diminuindo o fluxo de consumidores, elemento essencial à zona comercial. Considerando a situação, 

utilizando as regras da Lei Orgânica do Município de Frederico Westphalen, “é dever do Município, em 

cooperação com a União e o Estado, para com as pessoas portadoras de deficiência física, mental ou 

sensorial, qualquer que seja a idade: 

 

A) Regular o tráfego e o trânsito nas vias públicas municipais, atendendo às necessidades de 

locomoção das pessoas portadoras de deficiências. 

B) Garantir a isenção de imposto predial do imóvel residencial pelo prazo de dez anos aos comerciantes 

que colaborarem com as necessidades de locomoção das pessoas com deficiência. 

C) Assegurar a destinação de recursos orçamentários à integração dos cidadãos, objetivando a 

conscientização das necessidades especiais das pessoas portadoras de deficiência. 

D) Facultativamente estabelecer e implantar uma política de educação para a segurança do trânsito. 
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QUESTÃO 28 – Em uma determinada rua da municipalidade, uma obra pública impediu o livre trânsito 

de pedestres e veículos. Um Agente de Trânsito, ao dirigir-se ao local e analisando a situação, verificou 

que era necessária determinada sinalização. De acordo com a Lei Municipal        nº 691/1976 (Código 

de Posturas do Município de Frederico Westphalen), assinale a alternativa correta em relação à 

sinalização a ser colocada pelo Agente de Trânsito.  

 

A) Display com escrita dinâmica luminosa e avisos sonoros emitidos pelo Agente, de dia e à noite.  

B) Sinalização gestual do Agente de Trânsito de dia e o uso de bastões fluorescentes à noite.  

C) Luzes intermitentes vermelhas e amarelas de dia e à noite. 

D) Sinalização vermelha claramente visível de dia e luminosa à noite. 

 

 

QUESTÃO 29 – Durante uma cavalgada tradicional, cavaleiros se reuniram em uma região central do 

Município, onde amarraram seus animais nos postes, árvores, grades e portas do local, embaraçando 

o trânsito completamente. Atendendo ao chamado de motoristas e pedestres que passaram pelo local, 

os Agentes de Trânsito verificaram que os cavaleiros estavam infringindo as regras de trânsito 

constantes no Código de Posturas do Município de Frederico Westphalen. A multa imposta, 
considerando exclusivamente as regras constantes na Lei Municipal nº 691/1976, corresponde a qual 

dos valores elencados nas alternativas abaixo? 

 

A) 3% a 8% do salário mínimo nacional. 

B) 4% a 6% do valor venal do veículo. 

C) 5% a 10% do salário mínimo vigente na região. 

D) 2% a 18% da taxa SELIC. 

 

 

QUESTÃO 30 – A abolição da escravatura no Brasil ocorreu há mais de 130 anos. Todavia, o Brasil 

viveu mais de 350 anos oprimindo pessoas retiradas de seus lares contra a sua vontade, para viver 

uma vida de dor e sofrimento, o que ainda compõe a sociedade brasileira. Por isso, foi criada a Lei 
Estadual nº 13.694/2011, que institui o Estatuto Estadual da Igualdade Racial e de Combate à 

Intolerância Religiosa contra quaisquer religiões. Em sua atividade diária, os Agentes de Trânsito, 

como servidores públicos, devem atuar de modo a preservar as diretrizes e os objetivos do Estatuto. 

Dentre as várias ações previstas na lei citada, existem “os programas e as medidas especiais adotados 

pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da 

igualdade de oportunidades”. Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente a expressão que 

compreende esse conceito?  

 

A) Medidas de proporcionalidade. 

B) Ações de equilíbrio social. 

C) Políticas revisionais. 

D) Ações afirmativas. 

 

 

QUESTÃO 31 – Um Agente de Trânsito era notoriamente conhecido por utilizar o veículo de trabalho, 

que é patrimônio do Município, para ir até locais com cachoeiras durante o fim de semana, levando 

sua família e amigos. Após reiteradas denúncias, que gerou um processo administrativo, verificou-se 

que o Agente de Trânsito realizou o ato de improbidade administrativa de usar, em proveito próprio, 

bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial do Município. Considerando a letra 
da Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), o ato acima descrito é um dos atos 

de improbidade que: 

 

A) Importa enriquecimento ilícito. 

B) Causa prejuízo ao erário. 

C) É oriundo de aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. 

D) Atenta contra os princípios da administração pública. 
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QUESTÃO 32 – Ainda sobre a Lei Federal nº 8.429/1992, para a posse e o exercício, o agente público 

deve apresentar declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado e, quando for 

o caso, até mesmo do “cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a 

dependência econômica do declarante”. A lei especifica quais serão os elementos que deverão estar 

na declaração e define uma exceção. Tendo por referência a Lei de Improbidade Administrativa, qual 

a alternativa apresenta a EXCEÇÃO aos elementos que compõem a declaração de bens e valores acima 

citada? 

 

A) Objetos e utensílios de uso doméstico. 

B) Animais utilizados para atividades rurais.  

C) Bens móveis de baixo valor de mercado.  

D) Ações.  

 

 

QUESTÃO 33 – Imagine a seguinte situação hipotética: inspirado em Jânio Quadros e no fato dele 

ter ficado conhecido pela figura de vassouras devido ao seu jingle de campanha, um determinado 

Prefeito resolve criar uma identidade visual para si mesmo, a fim de utilizá-la na próxima campanha 

política. O Prefeito, então, inseriu o símbolo escolhido na publicidade de todos os atos, programas, 

obras, serviços e campanhas públicas, relacionando-o ao seu nome e à Administração Municipal. 

Assumindo os princípios constitucionais da Administração Pública, sobretudo os de natureza ética, 

assinale a alternativa abaixo que dê uma explicação correta para a situação narrada. 

 

A) De acordo com as determinações da Constituição Federal, esse tipo de publicidade somente seria 

possível se o símbolo fosse comprovadamente vinculado ao legado familiar do Prefeito, devendo 

ser registrado na Justiça Eleitoral previamente.  

B) Esse tipo de publicidade não é possível por não haver regulamentação infraconstitucional sobre o 

tema.  

C) Conforme a Constituição Federal afirma, publicações oficiais somente poderão conter o Brasão de 

Armas do Ente Federativo em referência.  

D) A ação do Prefeito descumpre regra constitucional sobre, dentre outros pontos, o caráter educativo, 

informativo ou de orientação social da publicidade acima destacada e sobre o fato de não poder 

constar símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades.  

 

 

QUESTÃO 34 – Durante uma manifestação nas ruas do Município, um brasileiro naturalizado, 

originalmente nascido no Leste Europeu, balançava bandeiras e expunha seu posicionamento político. 

Durante o ato, o brasileiro naturalizado fora hostilizado por brasileiros natos que afirmavam que ele 

não poderia se manifestar, pois havia uma lei que proibia que nascidos no estrangeiro fizessem isso. 

Percebendo a confusão que acontecia e que embaraçava a passagem de pedestres pelos manifestantes 

na região do ato, um Agente de Trânsito interveio e tomou ciência dos acontecimentos. Conhecedor 

dos direitos fundamentais constitucionais dos cidadãos brasileiros, o Agente solucionou a situação e 

viabilizou o fluxo de pedestres pelo local. A partir da concepção dos Direitos e Garantias Fundamentais, 

qual das alternativas abaixo apresenta o argumento correto dado pelo Agente de Trânsito? 

 

A) A possibilidade de manifestação política somente é possível para originários de países de língua 

portuguesa residentes no Brasil há mais de um ano ininterruptamente.  

B) A possibilidade de manifestação política por estrangeiros naturalizados brasileiros somente se dá 

no limite de tratados de reciprocidade com os países de origem deles.  

C) Salvo se a Constituição Federal definir, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos 

e naturalizados.  

D) A legislação federal afirma que brasileiros natos e naturalizados, bem como estrangeiros residentes 

no Brasil, oriundos de qualquer país, possuem direito à manifestação de pensamento e ao voto. 
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QUESTÃO 35 – A segurança viária compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados 

em Carreira, na forma da lei. Ela será exercida para: 

 

A) Apurar infrações penais contra a ordem social ou em detrimento de bens, serviços e interesses nas 

vias públicas dos entes federativos. 

B) A preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias 

públicas. 

C) O patrulhamento ostensivo nas rodovias e vias públicas e privadas. 

D) Exercício de mitigação da liberdade de ir e vir em prol da incolumidade das pessoas em vias 

públicas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 36 – Segundo a Cartilha de Noções de Primeiros Socorros no Trânsito – ABRAMET (2005), 

quanto mais cedo chegar um socorro profissional, melhor será para as vítimas de um acidente. Em 

grande parte do Brasil, podemos contar com serviços de atendimento às emergências. São serviços 

gratuitos, que têm, em muitos casos, números de telefone padronizados em todo Brasil. Sendo assim, 

analise as seguintes afirmativas, relacionadas ao SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência): 
 

I. Foi idealizado para atender qualquer tipo de emergência relacionada à saúde, incluindo acidentes 

de trânsito. 

II. Pode ser acionado também para socorrer pessoas que passam mal dentro dos veículos. 

III. Pode ser acionado através do telefone 193. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 37 – Segundo as disposições da Lei Municipal nº 4.494/2018, constituem infrações ao 

sistema de estacionamento rotativo pago do Município de Frederico Westphalen: 
 

I. Colocar o comprovante de tempo de estacionamento na parte interna do veículo. 

II. Ultrapassar o tempo máximo de estacionamento na mesma vaga, estabelecido através das placas 

de regulamentação. 

III. Estacionar em local demarcado por faixas amarelas ou fora do espaço delimitado para a vaga. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas III. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 38 – Segundo o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, a pessoa, civil ou policial militar, 

credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, 

policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento denomina-se: 
 

A) Agente da Autoridade de Trânsito. 

B) Operador das Atividades de Trânsito. 

C) Gestor das Operações de Trânsito. 

D) Conselheiro da Autoridade de Trânsito. 
 

 

QUESTÃO 39 – Segundo as disposições do Art. 280 do CTB, no Auto de Infração, deverá constar, 

entre outras, as seguintes informações: 
 

I. Tipificação da infração. 

II. Local, data e hora do cometimento da infração. 

III. Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados 

necessários à sua identificação. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas III. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III.  
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QUESTÃO 40 – De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume I – Sinalização 

Vertical de Regulamentação (2007), qual a placa de sinalização cujo nome está INCORRETO?  

 

A)  Proibido trânsito de caminhões 

 
 

B)  Comprimento máximo permitido 

 
 

C)  

Ônibus, caminhões e veículos de 

grande porte mantenham-se à 

direita 

 
 

D)  Peso bruto total máximo permitido 

 
 

 

 

 

 


