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EMDEC - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS 

NÍVEL MÉDIO COMPLETO

AGENTE DA MOBILIDADE URBANA

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (15 questões), Matemática (10 questões), Noções de 
Informática (05 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).  

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III.  Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal. 
V.  Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1 (uma) hora após seu início. 
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo 

recursal contra gabarito. 
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!
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PORTUGUÊS

Texto

	 HQ	de	não	ficção	descreve	os	bastidores	da	criação	da	
bomba	atômica
  

 Projeto Manhattan reuniu militares e cientistas em uma 
pesquisa secreta para desenvolver a arma que mudaria 
os rumos da Segunda Guerra Mundial. Em 16 de julho de 
1945, a experiência Trinity, primeiro teste nuclear da história, 
inaugurava a era atômica, foi realizado com sucesso no Novo 
México, nos Estados Unidos.
 A nova tecnologia bélica foi usada pouco tempo depois em 
Hiroshima e Nagasaki, as duas cidades japonesas destruídas 
no fim da guerra, e alterou a percepção das relações de poder 
no mundo.
 O episódio é narrado por Jonathan Fetter-Vorm, autor 
de HQs de não ficção formado em história na Universidade 
Stanford, nos EUA, em “Trinity”. Na edição, ele apresenta o 
desenrolar da criação da bomba desde pesquisas científicas 
no século 19 até o seu uso nas cidades japonesas, em 1945.
 A concorrência para desenvolver armamento nuclear 
envolveu diversos países e percorreu todos os anos do conflito 
internacional. O experimento desenvolveu as três primeiras 
bombas do gênero. O físico Julius Robert Oppenheimer é 
considerado o “pai da bomba”.
 Um dos responsáveis pela criação do projeto, o cientista 
húngaro Leó Szilárd Szilárd acreditava na bomba, deveria 
ser uma ferramenta nas relações internacionais, mas nunca 
deveria ser utilizada.

(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/
livrariadafolha/2014/02/1414007-hq-de-nao-ficcao-descreve-

os-bastidores-da-criacao-da-bomba-atomica.shtml Acesso em: 
05/02/2014)

1)	 De	acordo	com	o	texto,	em	relação	ao	Projeto	Manhattan,	
só	não	é	correto	afirmar	que:	
a) buscava o desenvolvimento de uma arma que foi 

utilizada na Segunda Guerra. 
b) contou com a participação de militares e cientistas.
c) realizou o primeiro teste nuclear  da história: o Trinity.
d) os cientistas acreditavam que a bomba era uma 

ferramenta que não deveria ser utilizada. 

2)	 Ao	observar	o	primeiro	parágrafo	do	texto,	percebe-se	
um	problema	em	sua	estrutura	que	prejudica	a	clareza	
na	 apresentação	 das	 ideias.	 Tal	 problema	 pode	 ser	
explicado	pela	seguinte	opção:
a) o uso recorrente de sujeito indeterminado. 
b) o distanciamento entre a forma verbal “foi realizado” e 

seu sujeito. 
c) o fato de o segundo período ter sido iniciado por 

expressão adverbial. 
d) a ocorrência de duas expressões de lugar em sequência 

ao final do último período. 

3)	 A	 expressão	 “de	 não	 ficção”	 que	 acompanha	 a	 sigla	
“HQ”,	presente	no	título,	permite	inferir	que:	
a) as HQ são, geralmente, ficcionais. 
b) as HQ não podem apresentar caráter ficcional. 
c) as HQ são, geralmente, não ficcionais. 
d) a HQ que remete à História não pode ser ficcional. 

4)	 Em	“A	nova	tecnologia	bélica”,	o	adjetivo	em	destaque	
pode	 ser	 substituído,	 sem	 prejuízo	 de	 sentido,	 pela	
seguinte	locução	adjetiva:	
a) de ciência
b) de guerra
c) de átomos
d) de pesquisa

5)	 No	 fragmento	 “A	 concorrência	 para	 desenvolver	
armamento	nuclear”,	ocorre	uma	preposição	que	indica	
o	seguinte	valor	semântico:	
a) consequência 
b) causa
c) finalidade
d) lugar

6)	 A	 oração	 “O	 episódio	 é	 narrado	 por	 Jonathan	 
Fetter-Vorm”encontra-se	 na	 voz	 passiva.	 Caso	 fosse	
transposta	 para	 a	 voz	 ativa,	 teria	 como	 núcleo	 do	
sujeito	o	seguinte	termo:	
a) “episódio” 
b) “Jonathan Fetter-Vorm” 
c) “narrado”
d) “por”

7)	 Ao	 observar	 a	 acentuação	 gráfica	 dos	 vocábulos	
abaixo,	presentes	no	texto,	percebe-se	que	todos	são	
acentuados	pela	mesma	razão,	exceto	um.	Assinale-o.	
a) “atômica”
b) “México”
c) “bélica” 
d) “destruídas” 

8)	 Com	a	oração	“e	alterou	a	percepção	das	relações	de	
poder	 no	 mundo.”,	 pretende-se	 afirmar	 que,	 após	 a	
bomba:	
a) os países que possuíam tal ferramenta eram 

considerados mais poderosos. 
b) países sem tal tecnologia deveriam ser considerados 

mais fortes. 
c) os países passaram a ser vistos de forma igualitária. 
d) destaca-se a fragilidade dos países detentores da 

bomba em função da ética. 

9)	 No	 último	 parágrafo	 do	 texto,	 tem-se	 “acreditava	 na	
bomba,”.	A	relação	entre	o	verbo	e	seu	complemento	
é	marcada	pela	regência	daquele.	Assinale	a	opção	em	
que	ocorre	um	desvio	de	regência	verbal.	
a) Ele prefere estudar a brincar. 
b) Todos estavam assistindo ao jogo. 
c) Eu suponho de que estamos certos. 
d) Veja a teoria em que o autor baseou-se. 

	 Utilize	o	texto	abaixo	para	responder	às	questões	10	a	15.

 No conto “A terceira margem do rio”, de Guimarães Rosa, 
um certo dia, o pai da família resolve dar adeus aos seus 
familiares e viver no rio em uma canoa. Observe o trecho 
que ilustra a despedida: 

 “Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas 
persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou: 
- Ce vai, ocê fique, você nunca volte!”

10)	A	presença	do	pronome	possessivo	em	“nossa	mãe”	
indica:	
a) a inclusão do leitor. 
b) que o narrador não fala só de si. 
c) a inclusão do autor. 
d) um tratamento irônico.

11)	No	discurso	da	mãe,	percebe-se,	no	uso	das	formas	de	
tratamento:	
a) uma gradação do mais informal para o formal. 
b) representação do padrão culto da Língua. 
c) variantes que revelam apenas intimidade. 
d) variações do registro informal da Língua. 
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12)	O	 vocábulo	 “bramou”	 pode	 ser	 entendido	 como	
sinônimo	de:	
a) berrou
b) questionou
c) sussurrou 
d) gesticulou

13)	Entre	as	orações	“Ce	vai,	ocê	fique”,	no	lugar	da	vírgula,	
poderia	 ser	 introduzida,	 sem	 prejuízo	 de	 sentido,	 a	
seguinte	conjunção:	
a) mas
b) quando
c) ou
d) pois

14)	O	 narrador	 utiliza	 a	 expressão	 “alva	 de	 pálida”	 que	
caracteriza:	
a) o estado temporário da mãe. 
b) um traço físico próprio da mãe.
c) uma redundância sem caráter enfático. 
d) a causa da atitude do pai. 

15)	A	 forma	 “ia	 esbravejar”	 poderia	 ser	 substituída	 no	
contexto	por	uma	outra	mantendo-se	o	sentido	inicial.	
Assinale-a:	
a) esbravejara
b) esbravejaria 
c) esbravejou 
d) esbravejava  

MATEMÁTICA

16)	Considere	as	afirmações.
I. Há dízimas periódicas que são números irracionais.
II. Toda dízima não periódica é racional.
III. Há números que não são racionais e não são irracionais, 

mas são reais.
	 Pode-se	afirmar	que	são	corretas:

a) todas.
b) somente uma delas.
c) somente duas delas.
d) nenhuma.

17)	Se	 a	 média	 entre	 os	 seis	 números	 6,9,12,X,13,14	 é	
igual	a	11,	então	a	mediana	e	a	moda	entre	eles	são,	
respectivamente,	iguais	a:
a) 12 e 13
b) 12 e 12
c) 11 e 12
d) 11 e 13

18)	As	 matrizes	
3 2

1 5
y

A
− 

=  − 
 
3 2

1 5
y

A
− 

=  − 
e 2

1 2
2 5

B
x x

− 
=  − 

 2

1 2
2 5

B
x x

− 
=  − 

	 são	

iguais.	Portanto	a	soma	entre	x	e	y	é	igual	a:
a) 4
b) 5
c) 3
d) 2

19)	O	 gráfico	 abaixo	 representa	 uma	 relação	 de	A	 em	B,	
sendo	A	=	{1,2}	e	B	=	{0,1,2,3,4}.

	 Essa	relação	é	dada	por:
a) { (x,y) ∈ A X B / y ≥  x }
b) { (x,y) ∈ A X B / y = x + 1 }
c) { (x,y) ∈ A X B / y ≤  x }
d) { (x,y) ∈ A X B / y = x e y = x + 1 }

20)	O	 domínio	 da	 função	 f(x)	 =	
2 4 3

2 2 6
x x x

x x
− +

+
− − +

 é 
igual	a:

a) D(f) = { x ∈ R / 2 < x < 3}
b) D(f) = { x ∈ R / -3 < x < -2}
c) D(f) = { x ∈ R / x ≠  2 e x ≠  3}
d) D(f) = { x ∈ R /  x < 3 e x > 2}

21)	Dentre	as	afirmações,	a	única	incorreta	é:
a) a intersecção entre duas semirretas pode determinar 

um único ponto.
b) dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes.
c) a medida de um ângulo α inscrito na circunferência é 

igual a metade da medida do arco que α estabelece na 
circunferência.

d) se dois triângulos têm as mesmas medidas dos ângulos 
internos então eles são congruentes.

22)	A	altura	de	um	triângulo	retângulo	é	 igual	a	6	cm	e	a	
projeção	 de	 um	 dos	 catetos	 desse	 triângulo	 sobre	 a	
hipotenusa	é	igual	a	4	cm.	A	medida	da	hipotenusa	de	
um	 triângulo	 retângulo	 semelhante	 ao	 primeiro,	 cuja	
altura	é	igual	a	18	cm,	é	igual	a:
a) 27 cm
b) 24 cm
c) 18 cm
d) 36 cm

23)	O	 volume	 de	 um	 paralelepípedo	 cuja	 largura	 mede	
o	 dobro	 do	 comprimento	 e	 a	 altura	 é	 a	 terça	 parte	
do	comprimento,	 sendo	que	sua	altura	 tem	a	mesma	
medida	da	aresta	de	um	cubo	de	volume	igual	a	216cm3,	
é	igual	a:
a) 648 cm3

b) 3888 cm3

c) 1152 cm3

d) 1944 cm3
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24)	Sabendo-se	 que	 sen	 α = 2
3

, o	 valor	 da	 expressão	
2

0

cos
210tg

α é:

a) 
5 3

9
−

b) 
3 3

5
−

c) 5 3
3

−

d) 3 5
5

−

25)	O	 módulo	 da	 soma	 entre	 os	 números	 complexos	 
z1	=	-3	+	2i	e	z2	=	2i	-1	é	igual	a:

a) 2 2
b) -4 2
c) 4 2

d) 3 2

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26)	Quanto	 ao	Windows	 7,	 analise	 as	 afirmativas	 abaixo,	
dê	 valores	 Verdadeiro	 (V)	 ou	 Falso	 (F)	 e	 assinale	 a	
alternativa	que	apresenta	a	sequência	correta	(de	cima	
para	baixo):
(  ) É possível criar arquivos, diretórios e atalhos na área de 

trabalho do Windows 7.
(  ) No Windows 7 o Windows Explorer é denominado 

tecnicamente de Internet Explorer.
a) V - V
b) V - F
c) F - V
d) F - F

27)	Para	 somarmos	 no	 Excel	 o	 valor	 da	 célula	 que	 se	
encontra	no	cruzamento	do	número	5	com	a	letra	D	e	
mais	a	célula	que	está	no	cruzamento	da	linha	7	com	a	
coluna	F	deve-se	usar	a	fórmula:
a) =	SOMA(5D+7F)
b) =	5D	+	7F
c) =	D5	+	F7
d) =	SOMA(D5-F7)

28)	Identifique	 os	 sites	 e	 emails	 abaixos	 que	 estão	
estampados	erroneamente:	
  (1) joazinho@empresa.com
  (2) http://www.instituicao
  (3) zezinho#escola.com.br
  (4) www.academia.edu.br  

	 Assinale	a	alternativa	correta.
a) o site (2) e o email (3) estão estampados erroneamente.
b) o site (1) e o email (2) estão estampados erroneamente.
c) o site (4) e o email (3) estão estampados erroneamente.
d) o site (2) e o email (1) estão estampados erroneamente.

29)	Se	quisermos	que	na	impressão	de	um	documento	do	
Word	saia	com	a	orientação	horizontal	deve-se	escolher	
a	opção:
a) paisagem.
b) panorama.
c) pintura.
d) retrato.

30)	No	 Windows	 7,	 para	 selecionar	 todos	 os	 arquivos	
de	 uma	 pasta	 pode-se	 usar	 o	 atalho,	 pressionar	
simultaneamente	as	seguintes	teclas:
a) SHIFT + A
b) ALT + A
c) TAB + A
d) CTRL + A

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

	 Responda	 as	 questões	 31	 a	 35	 com	base	 no	Código	
de	Trânsito	Brasileiro	(CTB)	-	Capítulos	I,	II	(artigos	5º	
ao	8º,	16º	e	17º,	24º),	 III,	 IV,	VII,	VIII,	XIII,	XV,	XVI,	XVII,	
XVIII	 (artigo	280º),	Anexo	 I	 e	Anexo	 II	 /	Resolução	do	
CONTRAN	026,	036,	066,	082,	160,	203,	236,	243,	277,	
303,	304	e	suas	alterações.

31)	Para	 efeito	 do	 Código	 de	 Trânsito	 Brasileiro	 são	
consideradas	vias	terrestres:
I. As vias internas pertencentes aos condomínios 

constituídos por unidades autônomas.
II. Os logradouros, os caminhos, as passagens.
III. As praias abertas à circulação pública.

	 Das	afirmações:
a) Apenas II e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.

32)	Conforme	disposição	do	Código	de	Trânsito	Brasileiro,	
são	prerrogativas	do	JARI	o	que	se	encontra	descrito	a	
seguir,	exceto	pelo	que	se	lê	na	alternativa:
a) Organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais 

e normas de projetos de implementação da sinalização, 
dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados 
pelo CONTRAN.

b) Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito 
e executivos rodoviários informações complementares 
relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise 
da situação recorrida.

c) Julgar os recursos interpostos pelos infratores.
d) Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de 

trânsito e executivos rodoviários informações sobre 
problemas observados nas autuações e apontados em 
recursos, e que se repitam sistematicamente.

33)	Os	 veículos	 destinados	 a	 socorro	 de	 incêndio	 e	
salvamento,	os	de	polícia,	os	de	fiscalização	e	operação	
de	 trânsito	 e	 as	 ambulâncias,	 além	 de	 prioridade	 de	
trânsito,	gozam	de	 livre	circulação,	estacionamento	e	
parada,	quando	em	serviço	de	urgência	e	devidamente	
identificados	 por	 dispositivos	 regulamentares	 de	
alarme	 sonoro	 e	 iluminação	 vermelha	 intermitente,	
observadas	 as	 seguintes	 disposições.	 Analise	 as	
afirmativas	abaixo,	dê	valores	Verdadeiro	(V)	ou	Falso	
(F).
(  ) Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando 

a proximidade dos veículos, todos os condutores 
deverão deixar livre a passagem pela faixa da direita, 
indo para a esquerda da via e parando, se necessário.

(  ) Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão 
aguardar no passeio, só atravessando a via quando se 
sentir seguro para tal (trânsito engarrafado).

(  ) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação 
vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da 
efetiva prestação de serviço de urgência.

(  ) A prioridade de passagem na via e no cruzamento 
deverá se dar com velocidade reduzida e com os 
devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais 
normas deste Código.

	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	 sequência	
correta	de	cima	para	baixo.
a) F, F, V e V.
b) V, F, V e V.
c) F, V, F e V.
d) V, V, F e V.
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34)	De	 acordo	 com	 o	 capítulo	 que	 trata	 dos	 pedestres	 e	
condutores	 de	 veículos	 não	motorizados	 para	 cruzar	
a	 pista	 de	 rolamento	 o	 pedestre	 tomará	 precauções	
de	 segurança,	 levando	 em	 conta,	 principalmente,	 a	
visibilidade,	 a	 distância	 e	 a	 velocidade	 dos	 veículos,	
utilizando	 sempre	 as	 faixas	 ou	 passagens	 a	 ele	
destinadas	sempre	que	estas	existirem	numa	distância	
de	 até	 cinquenta	 metros	 dele,	 ou	 em	 caso	 de	 não	
existirem	a	esta	distância	o	descrito	a	seguir,	exceto o 
que	se	lê	na	alternativa:
a) Nas interseções e em suas proximidades, onde não 

existam faixas de travessia, os pedestres devem 
atravessar a via na continuação da calçada, e, uma 
vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não 
deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar 
sobre ela semnecessidade.

b) Para atravessar uma passagem sinalizada para 
pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista, e, 
onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações 
das luzes e onde não houver foco de pedestres aguardar 
o fluxo cessar e atravessar em ritmo acelerado.

c) Nas interseções e em suas proximidades, e, onde 
não existam faixas de travessia, os pedestres devem 
atravessar a via na continuação da calçada, e não 
deverão adentrar na pista sem antes se certificar de 
que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos.

d) Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento 
da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de 
seu eixo.

35)	De	 acordo	 com	 a	 CTB,	 os	 sinais	 de	 trânsito	
classificam-se	em:
I. Verticais.
II. Transversais.
III. Horizontais.
IV. Dispositivos de sinalização auxiliar.
V. Rádio.
VI. Luminosos.
VII. Sonoros.
VIII. Gestos do agente de trânsito e do condutor.

	 Das	opções.
a) Apenas a V e VII estão incorretas.
b) Apenas a IV e VI estão incorretas.
c) Apenas a II e VI estão incorretas.
d) Apenas a II e V estão incorretas.

36)	Responda	a	 esta	questão	 com	base	na	Lei	Municipal	
4.959/1979.	A	permissão	para	exploração	dos	serviços	
de	 transporte	 coletivo	 será	 outorgada	 a	 pessoa	
física,	 motorista	 profissional	 autônomo	 ou	 empresa	
de	 transportes	 coletivos,	 previamente	 inscritos	 no	
Cadastro	 Municipal	 de	 Condutores	 de	 Transportes	
Coletivos,	devendo	o	condutor	do	veículo	observar	as	
seguintes	exigências	a	seguir,	exceto	pelo	que	se	lê	na	
alternativa:
a) Estar inscrito como contribuinte autônomo no Instituto 

Nacional de Previdência Social.
b) Ser maior de 18 (dezoito) anos, habilitado na categoria 

profissional, classe CPF 2.
c) Apresentar atestado comprovante de exame 

psicotécnico.
d) Ser portador de apólice de seguro especial.

37)	Responda	a	 esta	questão	 com	base	na	Lei	Municipal	
12.329/2005.	 O	 serviço	 Alternativo	 é	 aquele	 operado	
por	 autônomos	 ou	 cooperativas,	 atuando	 em	 linhas	
alimentadoras	 ou	 complementares	 do	 Serviço	
Convencional,	 colocados	 permanentemente	 à	
disposição	 da	 população,	 contra	 a	 única	 exigência	
do	 pagamento	 de	 tarifa	 fixada	 pelo	 Poder	 Executivo	
Municipal.	 Na	 operação	 do	 serviço	 deverão	 ser	
observadas	as	características	a	seguir,	exceto	pelo	que	
se	lê	na	alternativa:
a) A Integração física e tarifária com o Serviço Convencional.
b) A passagem da outorga para pessoas ou empresas 

somente poderão ser feitas, se estas estiverem quites 
com as obrigações legais e tributárias.

c) As linhas complementares serão operadas em bacias 
operacionais específicas, definidas em decreto pelo 
Poder Público.

d) A remuneração através do Sistema de Compensação 
de Receita.

38)	Responda	a	 esta	questão	 com	base	na	Lei	Municipal	
11.263/2002.	 O	 sistema	 de	 transporte	 coletivo	 do	
município	 de	 Campinas	 é	 constituído	 das	 seguintes	
modalidades	de	serviço:
I. Convencional.
II. Seletivo.
III. Alternativo.
IV. Fretado.
V. Especiais.

	 Das	opções	indicadas:
a) Apenas I, III, IV e V estão corretas.
b) Apenas I, IV e V estão corretas.
c) I, II, III, IV e V estão corretas.
d) Apenas I, II e IV estão corretas.

39)	Responda	a	 esta	questão	 com	base	na	Lei	Municipal	
13.318/2008.	Pelo	não	cumprimento	das	disposições	da	
presente	Lei,	bem	como	de	seus	regulamentos	e	outras	
normas	que	 venham	a	 ser	 editadas,	 obedecendo	aos	
princípios	 do	 contraditório	 e	 da	 ampla	 defesa,	 serão	
aplicadas	aos	operadores	dos	serviços	as	penalidades	
a	seguir,	exceto	o	que	se	descreve	na	alternativa:
a) Multas e cassação.
b) Intervenção na execução dos serviços.
c) Advertência.
d) Execução do contrato junto ao órgão competente 

(TACRIM ou TAC).

40)	Responda	a	 esta	questão	 com	base	na	Lei	Municipal	
12.154/2004.	 Ficam	 as	 pessoas	 idosas,	 acima	 de	
______	 anos,	 autorizadas	 a	 embarcar	 e	 desembarcar	
dos	ônibus	do	Sistema	de	Transporte	Coletivo	Urbano,	
por	 qualquer	 uma	 das	 portas,	 devendo	 apresentar	
o	 documento	 de	 identidade	 -	 RG	 -,	 original	 ou	 cópia	
autenticada	 do	 mesmo.	 Assinale	 a	 alternativa	 que	
completa	corretamente	a	lacuna.
a) 60
b) 65
c) 70
d) 62
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41)	Responda	a	 esta	questão	 com	base	na	Lei	Municipal	
13.775/2010.	 O	 transporte	 individual	 de	 passageiros	
em	veículos	automotores	de	aluguel	no	Município	de	
Campinas	constitui	serviço	de	utilidade	pública	e	será	
executado	 sob	 o	 regime	 de	 permissão,	 devendo	 ser	
observados	os	incisos:
I. Todas as permissões serão outorgadas pelo Secretário 

Municipal de Transportes, a título precário e gratuito, 
por meio de licitação pública, nos termos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e demais disposições legais 
cabíveis, nas condições estabelecidas por esta Lei e 
demais atos normativos expedidos pelo Município.

II. O certificado de permissão deverá ser renovado 
anualmente mediante requerimento do permissionário, 
no prazo e condições fixados pelo Município.

III. A falta da renovação do certificado de permissão, enseja 
a caducidade da permissão, asseguradas à ampla 
defesa e o contraditório.

IV. As permissões do serviço de táxi executivo e acessível 
também poderão ser outorgadas às pessoas jurídicas.

V. Permissionários e auxiliares deverão, obrigatoriamente, 
possuir seguro de vida.

	 Dos	incisos	apresentados:
a) exceto o III, os demais estão corretos.
b) exceto o II, os demais estão corretos.
c) exceto o I, os demais estão corretos.
d) exceto o V, os demais estão corretos.

42)	Para	 o	 exercício	 das	 atividades	 previstas	 na	 Lei	
12.009/2009	 (atividades	 dos	 profissionais	 em	
transportes	de	passageiros,	“mototaxista”,	em	entrega	
de	 mercadorias	 e	 em	 serviço	 comunitário	 de	 rua,	 e	
“motoboy”,	com	o	uso	de	motocicleta)	são	necessárias	
as	 providências	 a	 seguir,	 exceto	 pelo	 descrito	 na	
alternativa:
a) ter completado 21 (vinte e um) anos.
b) ser aprovado em curso especializado, nos termos da 

regulamentação do CONTRAN.
c) possuir habilitação, por pelo menos 5 (cinco) anos, na 

categoria.
d) estar vestido com colete de segurança dotado 

de dispositivos retro refletivos, nos termos da 
regulamentação do CONTRAN.

43)	De	acordo	com	a	Portaria	59/2007	–	Preenchimento	de	
Autos	 de	 Infração	 as	 multas	 devem	 ser	 preenchidas	
com	 sua	 tipificação.	 Esta	 tipificação	 possui	 um	
enquadramento	numérico	de	acordo	com	sua	gravidade.	
Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 corretamente	
esses	valores:
a) 3, 4, 5 e 7.
b) 2, 4, 5 e 7.
c) 3, 4, 6 e 7.
d) 3, 4, 5, 6 e 7.

44)	Segundo	 a	 Resolução	 204	 (Regulamentação	 do	
Decibelímetro)	do	DENATRAN.	A	utilização,	em	veículos	
de	 qualquer	 espécie,	 de	 equipamento	 que	 produza	
som	 só	 será	 permitida,	 nas	 vias	 terrestres	 abertas	 à	
circulação,	 em	 nível	 de	 pressão	 sonora	 não	 superior	
a	 __________	 decibéis	 -	 dB(A),	 medido	 a	 7	 m	 (sete	
metros)	de	distância	do	veículo

	 Preencha	a	lacuna	do	texto	com	a	resposta	correta.
a) Oitenta
b) Cento e dez
c) Sessenta
d) Noventa e cinco

	 Responda	as	questões	45	e	46	com	base	na	Resolução	
CONTRAN	 de	 número	 302	 –	 Estacionamentos	
Regulamentados.	

45)	Complete	 o	 texto	 a	 seguir	 com	 a	 resposta	 correta.	
As	 áreas	 de	 estacionamento	 específicos	 devem	 ser	
demarcas	e	sinalizadas	de	acordo	com	a	finalidade.	Um	
exemplo	é	a	área	de	estacionamento	de	curta	duração,	
que	é	a	parte	da	via	sinalizada	para	estacionamento	não	
pago,	com	uso	obrigatório	do	pisca-alerta	ativado,	em	
período	de	tempo	determinado	e	regulamentado	_____.
a) de até 15 minutos.
b) de até 60 minutos.
c) de até 30 minutos.
d) de até 10 minutos.

46)	Preencha	 a	 lacuna	 com	 a	 resposta	 correta.	 Área	 de	
Segurança	é	a	parte	da	via	necessária	à	segurança	das	
edificações	 públicas	 ou	 consideradas	 especiais,	 com	
extensão	igual	à	testada	do	imóvel,	nas	quais	a	parada	
e	 o	 estacionamento	 são	 proibidos,	 sendo	 vedado	 o	
seu	 uso	 para	 estacionamento	 por	 qualquer	 veículo.	
A	área	de	segurança	deve	ser	 sinalizada	com	o	sinal	
______“Proibido	Parar	e	Estacionar”,	com	a	informação	
complementar	“Área	de	Segurança”.
a) R-6c
b) R-10
c) R-4a
d) R-12

47)	De	acordo	com	a	Resolução	356	(Regulamentação	do	
Motofrete)	 os	 dispositivos	 de	 transporte	 de	 cargas	
em	 motocicleta	 e	 motoneta,	 desde	 que	 atendidas	 as	
dimensões	máximas	 fixadas	 nesta	Resolução	 (356)	 e	
as	especificações	do	fabricante	do	veículo	no	tocante	
à	instalação	e	ao	peso	máximo	admissível,	poderão	ser	
do	tipo:	
I. Fechado (baú).
II. Aberto (grelha).
III. Alforjes.
IV. Bolsas.
V. Caixas laterais.

	 Das	possibilidades:
a) I, II, III e V estão corretas.
b) I, III, IV e V estão corretas.
c) I, II, IV e V estão corretas.
d) I, II, III, IV e V estão corretas.

	 Responda	 as	 questões	 48	 e	 49	 com	 base	 no	Manual	
Brasileiro	de	Fiscalização	de	Trânsito	(Resolução	371	-	
DENATRAN).

48)	Os	termos	a	seguir	foram	retirados	do	MBFT.	Analise	as	
afirmativas	abaixo,	dê	valores	Verdadeiro	(V)	ou	Falso	(F).	
(  ) [Embarcador] é responsável pela infração relativa ao 

transporte de carga com excesso de peso nos eixos 
ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o 
único remetente da carga e o peso declarado na nota 
fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.

(  ) [Transportador] é o responsável pela infração relativa ao 
transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou 
quando a carga proveniente de mais de um embarcador 
ultrapassar o peso bruto total.

(  ) [Condutor] caberá sempre a responsabilidade 
pela infração referente à prévia regularização e 
preenchimento das formalidades e condições exigidas 
para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e 
inalterabilidade de suas características, componentes, 
agregados, habilitação legal e compatível de seus 
condutores, quando esta for exigida, e outras 
disposições que deva observar.

	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	 sequência	
correta	de	cima	para	baixo.
a) V, V e V.
b) V, F e F.
c) V, V e F.
d) V, F e V.
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49)	Responda	a	esta	questão	indicando	a	alternativa	falsa 
quanto	ao	Agente	da	Autoridade	de	Trânsito	(AIT).
a) O agente de trânsito, ao presenciar o cometimento da 

infração, lavrará o respectivo auto e aplicará as medidas 
administrativas cabíveis, sendo vedada a lavratura do 
AIT por solicitação de terceiros.

b) O uso de veículo, na fiscalização de trânsito, deverá ser 
feito com os mesmos caracterizados.

c) A lavratura do AIT é um ato vinculado na forma da Lei, 
não havendo discricionariedade com relação a sua 
lavratura, conforme dispõe o artigo 280 do CTB.

d) Para que possa exercer suas atribuições como agente 
da autoridade de trânsito, o policial civil deverá estar 
devidamente uniformizado e devidamente credenciado. 
O credenciamento é dispensado em casos em que o 
policial tenha lotação na subsecretaria de fiscalização 
do trânsito.

50)	O	SAMU	(Serviço	de	Atendimento	Móvel	de	Urgência)	
atende	 pelo	 telefone	 ______	 e	 deve	 ser	 chamado	 em	
casos:	 Qualquer	 tipo	 de	 acidente;	 Mal	 súbito	 em	 via	
pública	ou	rodovia.	Assinale	a	alternativa	que	completa	
corretamente	a	lacuna.
a) 198.
b) 192.
c) 193.
d) 190.
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