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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Viva a dona Maria 
 

Pesquisas confirmam que a mulher é  
melhor ao volante que o homem. 

 

Na próxima vez que você, leitor do sexo masculino, dispu-
tar espaço com uma mulher no trânsito, pense duas vezes antes 
de soltar aquela frase machista: “Vai pra casa, dona Maria!”. A 
quantidade de pesquisas que atestam a superioridade feminina 
ao volante é impressionante. Pelo menos no que diz respeito à 
capacidade de evitar acidentes. O mais recente desses levanta-
mentos, feito por uma firma paulista especializada em vistoria 
de automóveis acidentados, mostra que as mulheres causam 
apenas 25% das ocorrências. E, em geral, as batidas são peque-
nas. Essas duas razões estão fazendo com que elas sejam 
contempladas com descontos maiores na hora de fazer o seguro 
do carro. A mesma pesquisa traça um perfil do motorista ideal: 
mulher, com mais de 35 anos, casada e mãe de filhos pequenos.  

De acordo com um estudo feito pelo professor de estatís-
tica David Duarte Lima, da Universidade de Brasília, a proporção 
de mortes em decorrência de acidentes de trânsito é de quatro 
homens para uma mulher. Cerca de 80% das ocorrências graves 
são causadas por imprudência. Incluem-se aqui aquelas práticas 
execráveis como dirigir embriagado, abusar da velocidade e 
andar colado ao veículo da frente. “Esse é o comportamento 
típico de homens que começam a dirigir”, afirma o psicólogo 
Salomão Rabinovich, diretor do Centro de Psicologia Aplicada ao 
Trânsito, Cepat, de São Paulo. Para a maioria dos marmanjos, o 
carro é uma continuidade de seu próprio ser, uma forma de 
afirmar a virilidade. Por isso mesmo, as campanhas publicitárias 
enfatizam tanto o papel do automóvel como um instrumento 
de sedução. Ao pisar fundo, eles se sentem mais potentes, mais 
desejáveis. As mulheres, por seu turno, costumam ter apenas 
uma visão utilitária do automóvel. Isso não impede, no entanto, 
que elas também extravasem suas neuroses ao volante. “Em 
geral, as mulheres são muito fominhas quando estão na dire-
ção”, admite a piloto de corridas Valéria Zoppello.  

Os especialistas são unânimes em afirmar que elas pode-
riam evitar os pequenos acidentes se treinassem um aspecto no 
qual apresentam grande deficiência – o reflexo. E se prestassem 
mais atenção aos trajetos. Muitos dos acidentes envolvendo 
mulheres acontecem porque as motoristas tentam virar à direita 
ou à esquerda repentinamente, sem dar chance ao carro de trás 
de frear a tempo. Além disso, elas estão abusando do telefone 
celular enquanto dirigem – o que é uma infração prevista no 
Código Nacional de Trânsito. Conhecer as características gerais de 
homens e mulheres ao volante só tem sentido se um estiver 
disposto a copiar o que o outro tem de melhor. Do contrário, a 
discussão cairá no vazio sexista. O piloto Luiz Carreira Junior, 
colega de competições de Valéria Zoppello, é quem dá a receita. 
“Os homens teriam a ganhar se fossem tão prudentes quanto as 
mulheres. E elas seriam melhores motoristas se fossem mais 
atentas ao que acontece à sua volta”, diz ele.  

(Disponível em: http://veja.abril.com.br/101199/p_210.html. Em: 
20/04/2014. Adaptado.) 

Questão 01 
No excerto “Vai pra casa, dona Maria!” (1º§), a vírgula tem 
como finalidade: 
A) Isolar o vocativo. 
B) Evidenciar uma imprecisão.  
C) Intercalar expressão explicativa. 
D) Suspender o pensamento do leitor. 
E) Enfatizar a opinião do autor da reportagem. 
 

Questão 02 
Assinale a afirmativa transcrita do texto que evidencia uma 
ação verbal habitual. 
A) “E, em geral, as batidas são pequenas.” (1º§) 
B) “E se prestassem mais atenção aos trajetos.” (3º§) 
C) “Do contrário, a discussão cairá no vazio sexista.” (3º§) 
D) “E elas seriam melhores motoristas se fossem mais atentas 

[...]” (3º§) 
E) “Os homens teriam a ganhar se fossem tão prudentes quanto 

as mulheres.” (3º§) 
 

Questão 03 
No trecho “Além disso, elas estão abusando do telefone celular 
enquanto dirigem – o que é uma infração prevista no Código 
Nacional de Trânsito.” (3º§), o travessão tem como propósito: 
A) Ressaltar uma indagação. 
B) Encerrar oração imperativa. 
C) Enfatizar um esclarecimento. 
D) Evidenciar uma possibilidade. 
E) Marcar uma pausa de longa duração. 
 

Questão 04 
Considerando que pronomes são palavras que acompanham os 
substantivos, podendo substituí-los (direta ou indiretamente), 
retomá-los ou se referir a eles, assinale a expressão destacada 
que NÃO se trata de tal classe gramatical. 
A) “Ao pisar fundo, eles se sentem mais potentes, mais dese-

jáveis.” (2º§) 
B) “Para a maioria dos marmanjos, o carro é uma continui-

dade de seu próprio ser, [...]” (2º§) 
C) “Para a maioria dos marmanjos, o carro é uma continui-

dade de seu próprio ser, [...]” (2º§) 
D) “Na próxima vez que você, leitor do sexo masculino, dis-

putar espaço com uma mulher no trânsito, [...]” (1º§) 
E) “Incluem-se aqui aquelas práticas execráveis como dirigir 

embriagado, abusar da velocidade e andar colado ao 
veículo da frente.” (2º§) 

 

Questão 05 
“Incluem-se aqui aquelas práticas execráveis como dirigir 
embriagado, abusar da velocidade e andar colado ao veí-
culo da frente.” (2º§) Considerando o contexto em que se 
encontra empregada, a expressão “execráveis” significa: 
A) Improváveis; duvidosas. 
B) Sórdidas; enxovalhadas. 
C) Dramáticas; comoventes. 
D) Inexplicáveis; inconcebíveis. 
E) Condenáveis; reprováveis. 
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Questão 06 
No excerto “Muitos dos acidentes envolvendo mulheres 
acontecem porque as motoristas tentam virar à direita ou 
à esquerda repentinamente, sem dar chance ao carro de 
trás de frear a tempo.” (3º§), o sinal indicativo de crase foi 
adequadamente aplicado. Entretanto, a crase é facultativa 
em: 
A) A reunião refere-se à população irresponsável no trânsito. 
B) Todos chegaram à tempo para a reunião sobre legislação 

de trânsito. 
C) A redução de acidentes de trânsito está relacionada às ope-

rações da Lei Seca. 
D) Cresce, às escondidas, o número de acidentes por causa 

de imprudência no trânsito. 
E) Estatisticamente, os homens têm desobedecido conside-

ravelmente às leis de trânsito. 
 

Questão 07 
Considerando que o sujeito é o termo de uma frase que 
sofre uma determinada ação, assinale a afirmativa citada 
no texto que apresenta sujeito oculto. 
A) “E se prestassem mais atenção aos trajetos.”  
B) “Pesquisas confirmam que a mulher é melhor ao volante 

que o homem.” 
C) “Os homens teriam a ganhar se fossem tão prudentes 

quanto as mulheres.”  
D) “As mulheres, por seu turno, costumam ter apenas uma 

visão utilitária do automóvel.”  
E) “[...] a proporção de mortes em decorrência de acidentes 

de trânsito é de quatro homens para uma mulher.”  

 
Questão 08 
Considerando a adequação linguística, identifique a afir-
mativa que evidencia ERRO de concordância. 
A) Faz exatamente dois meses que não dirijo. 
B) Obedeceram-se aos severos regulamentos de trânsito. 
C) As aulas de legislação de trânsito começam quando batem 

oito horas. 
D) Existem, certamente, diversas multas devido à imprudência 

no trânsito. 
E) Especialistas temem que motoristas possam cometer excesso 

de infrações. 
 

Questão 09 
Considerando as informações textuais, assinale a afirma-
tiva correta. 
A) No trânsito, ao pisar fundo, as mulheres se sentem mais 

potentes, mais desejáveis. 
B) Diversas pesquisas confirmam que os homens são melhores 

ao volante que as mulheres. 
C) Geralmente, os homens demonstram um comportamento 

machista em relação às mulheres. 
D) A maioria das ocorrências graves no trânsito são causadas 

por uma grande deficiência – o reflexo. 
E) Normalmente, as mulheres dirigem embriagadas, abusam 

da velocidade e andam coladas ao veículo da frente. 

 

Questão 10 
Sobre o título do texto “Viva a dona Maria” é possível de-
preender que: 
A) É sugerido a todas as mulheres que dirigem. 
B) Denota que há muitos acidentes no trânsito envolvendo 

mulheres. 
C) Enfatiza uma discussão sexista, ou seja, uma afirmação da 

virilidade. 
D) Anuncia que o carro é a continuidade do próprio “ser” das 

mulheres. 
E) Retrata que a proporção de mortes em decorrência de aci-

dentes no trânsito é maior entre as mulheres.  

 
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

Questão 11 
Considere as premissas a seguir como verdadeiras: 

 Se o Brasil venceu a copa do mundo, então houve come-
moração. 

 Não houve comemoração ou o carnaval foi cancelado. 

 O carnaval não foi cancelado. 
É possível inferir que a seguinte afirmativa também possui 
valor lógico verdadeiro: 
A) Houve comemoração ou o Brasil venceu a copa do mundo. 
B) O carnaval foi cancelado ou o Brasil venceu a copa do mundo. 
C) Se houve comemoração, então o Brasil venceu a copa do 

mundo. 
D) O Brasil não venceu a copa do mundo e o carnaval foi 

cancelado. 
E) O carnaval foi cancelado, o Brasil venceu a copa do mundo e 

houve comemoração. 
 

Questão 12 
Iniciado o ano de 2022, a prefeitura do Município Zeta aplicou 
um reajuste no salário de todos os servidores, que é composto 
por vencimento-base, auxílio-transporte, auxílio-alimentação 
e auxílio-saúde. Os reajustes foram os seguintes: 

 10% de aumento sobre o vencimento-base; 

 ampliação do auxílio-transporte em 1/5 de seu valor anterior; 

 15% de aumento no auxílio-saúde; e, 

 aumento de R$ 150,00 do auxílio-alimentação. 
Considere que José, servidor da Secretaria de Esportes, tenha um 
salário total de R$ 1.500,00 antes do reajuste de 2022, composto 
pelas parcelas: R$ 1.000,00 de vencimento-base; R$ 100,00 de 
auxílio-transporte; R$ 300,00 de auxílio-saúde; e, R$ 100,00 de 
auxílio-alimentação. Dessa forma, pode-se concluir que o salário 
total de José, composto por todas as parcelas mencionadas, terá 
um reajuste percentual que está compreendido entre: 
A) 11,0% e 15,0% 
B) 15,1% e 18,0% 
C) 18,1% e 20,0% 
D) 20,1% e 22,0% 
E) 22,1% e 25,0% 
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Questão 13 
Marcelo é um atleta corredor que disputa maratonas e está 
treinando para alcançar uma performance suficiente para 
competir com chances de medalha. Durante os treinos, ele 
constatou que era capaz de percorrer 3.200 metros em 15 
minutos. Com base nessa situação, mantendo-se o mesmo 
ritmo dos treinos, qual será a distância percorrida por 
Marcelo em duas horas?  
A) 25,6 km 
B) 26,4 km 
C) 27,2 km 
D) 28,8 km 
E) 30,0 km 
 

Questão 14 
Em um processo seletivo para desempenhar um cargo público 
foram inscritos 1.200 candidatos. Sabe-se que a quantidade de 
mulheres inscritas nesse concurso foi de 200 unidades a mais 
do que o número de homens e que, entre os homens, 85% 
apresenta idade inferior a 30 anos. Em relação às mulheres, 
constatou-se que 50% possuem idade inferior a 30 anos. Com 
base nessas informações, pode-se concluir que a porcentagem 
dos inscritos nesse processo seletivo com idade inferior a 30 
anos está compreendida entre: 
A) 50% e 55% 
B) 55% e 60% 
C) 60% e 65% 
D) 65% e 70% 
E) 70% e 100% 
 

Questão 15 
Patrícia decidiu matricular suas três filhas: Pâmela, Paola e 
Petrina em três esportes – natação, vôlei e ciclismo. Considere 
que cada uma das irmãs nasceu em um ano diferente e que: 
 A filha mais velha será matriculada no ciclismo; 
 Pâmela será matriculada no vôlei; e, 
 Petrina é mais nova do que Pâmela. 
Com base nessas informações, pode-se concluir que: 
A) A filha do meio será matriculada na natação. 
B) Paola será matriculada no ciclismo e Pâmela é a irmã do 

meio. 
C) Petrina será matriculada na natação e Paola é a irmã mais 

nova. 
D) Paola será matriculada no ciclismo e Pâmela é a irmã mais 

nova. 
E) Petrina será matriculada no ciclismo e Pâmela é a irmã 

mais velha. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

LEGISLAÇÃO E NOÇÕES DE DIREITO 
 
Questão 16 
O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jequié 
dispõe que, durante o estágio probatório, apurar-se-ão os se-
guintes requisitos, EXCETO: 
A) Eficiência. 
B) Disciplina. 
C) Assiduidade.  
D) Idoneidade moral.  
E) Relações interpessoais. 

Questão 17 
O Município de Jequié, considerando a Lei Orgânica, na sua 
circunscrição territorial e dentro de sua competência cons-
titucional, assegurará a todos, dentro dos princípios da 
ordem econômica, fundamentada na valorização do traba-
lho e na livre iniciativa, existência digna, observados os 
seguintes princípios, EXCETO: 
A) Propriedade privada. 
B) Autonomia municipal. 
C) Busca do pleno emprego. 
D) Redução das desigualdades regionais e sociais.  
E) Tratamento favorecido para empresas brasileiras de capi-

tal estrangeiro de pequeno porte e microempresas. 
 

Questão 18 
Sobre as circunstâncias de promoção na carreira do servidor 
público, segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do Mu-
nicípio de Jequié, assinale a afirmativa correta. 
A) Poderá ser promovido por merecimento o funcionário 

em estágio probatório. 
B) Poderá ser promovido o funcionário, mesmo que esteja 

no interstício de 365 dias de efetivo exercício na classe. 
C) O funcionário transferido para a carreira da mesma deno-

minação levará o merecimento apurado no cargo a que 
pertencia. 

D) A promoção obedecerá ao critério de antiguidade de classe 
e ao merecimento, podendo ser requerida a promoção pelo 
mesmo critério de forma reiterada. 

E) Caducará o direito de promoção do funcionário que vier 
a falecer sem que tenha sido decretada, no prazo legal, a 
promoção de que lhe cabia por antiguidade. 

 
Questão 19 
O direito à saúde é assegurado a todos, sendo dever do Muni-
cípio de Jequié garantí-lo mediante políticas sociais, econômi-
cas e ambientais que visem à eliminação ou redução dos riscos 
de doenças e outros agravos à saúde e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para promoção, proteção, recu-
peração e reabilitação da saúde, inclusive serviços médico-              
-hospitalares e internações gratuitas. Considerando o disposto 
na Lei Orgânica do Município de Jequié, no âmbito da saúde, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O Município integra, com a União e o Estado, o Sistema 

Único de Saúde (SUS), cujas ações e serviços públicos, na 
sua circunscrição territorial, são por eles dirigidos. 

B) O Sistema Único de Saúde (SUS), no Município, será finan-
ciado com recursos do orçamento da seguridade social, da 
União, do Estado e do Município, dentre outras fontes.  

C) Ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete, além de outras 
atribuições nos termos da Lei, executar as ações de vigilân-
cia sanitária e epidemiológica, bem como a política preven-
tiva de saúde. 

D) Para atender às necessidades locais, poderá o Município 
de Jequié destinar recursos públicos para auxílios e sub-
venções a instituições privadas com fins lucrativos, de 
modo que estas atendam ao público em geral de forma 
gratuita. 

E) Será constituído o Conselho Municipal de Saúde, órgão 
deliberativo e fiscalizador, composto de representantes 
das entidades profissionais de saúde, prestadores de ser-
viços sindicais, associações comunitárias, gestores do sis-
tema de saúde e do Poder Legislativo Municipal. 
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Questão 20 
De acordo com a Lei Orgânica, cabe à Câmara Municipal de 
Jequié, com a sanção do Prefeito, legislar sobre todas as maté-
rias de competência do Município, especialmente sobre: 
A) Elaborar e votar o seu Regimento Interno. 
B) Eleger sua Mesa e destituí-la na forma regimental.  
C) Organização e funcionamento da Guarda Municipal, fixação 

e alteração do seu efetivo. 
D) Resolver, definitivamente, sobre convênios, consórcios, ou 

acordos que acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio municipal. 

E) Dispor sobre sua organização, funcionamento, política, cria-
ção, transformação ou extinção de cargos, empregos e fun-
ções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, 
observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

 

Questão 21 
Considerando a Estrutura Organizacional do Município de 
Jequié, qual é o órgão de assessoramento político-adminis-
trativo, cuja finalidade é prestar assistência direta ao Pre-
feito Municipal em suas atividades políticas, sociais, técni-
cas e administrativas? 
A) Procuradoria-Geral do Município.  
B) Secretaria Municipal de Governo.  
C) Controladoria-Geral do Município. 
D) Secretaria Municipal de Administração.  
E) Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. 
 

Questão 22 
Considerando os termos da Lei Municipal nº 1.552/2002, 
que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura 
Municipal de Jequié, tal estrutura deverá ser composta por 
quantos órgãos colegiados? 
A) 07 
B) 08 
C) 09 
D) 10 
E) 11 
 

Questão 23 
Licitação é o processo por meio do qual a Administração Pública 
contrata obras, serviços, compras e alienações. Em igualdade 
de condições, como critério de desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos seguintes bens e serviços: 
A) Antiguidade da empresa. 
B) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
C) Produtos produzidos em regime de economia familiar.  
D) Produzidos ou prestados por empresas que empregam 

pessoas com invalidez. 
E) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em 

funções típicas da Administração. 
 
 
 
 
 
 

Questão 24 
A Administração Pública direta e indireta de quaisquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
A) O prazo de validade do concurso público será de até dois 

anos, podendo ser superior, desde que seja previsto no 
edital do concurso. 

B) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
apenas aos brasileiros natos que preencham os requisitos 
estabelecidos em Lei.    

C) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de con-
vocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou 
de provas e títulos será convocado, desde que não exista 
novos concursados para assumir cargo ou emprego na 
carreira. 

D) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servi-
dores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão 
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais livres, destinam-se apenas às atri-
buições de direção, chefia e assessoramento. 

E) A investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em Lei, ressalvadas 
as nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de 
livre nomeação e exoneração. 

 

Questão 25 
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contri-
buinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios instituir impostos sobre: 
A) Templos de qualquer culto. 
B) Importação de medicamentos. 
C) Patrimônio, renda ou serviços dos particulares. 
D) Máquinas e veículos para produção de alimentos e agri-

cultura. 
E) Pessoas jurídicas de direito privado com faturamento 

anual inferior a R$ 250.000,00. 
 

CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 26 
Uma via do sistema viário apresenta a característica de 
comportar os mais variados veículos – ônibus, carros, bici-
cletas, motos etc. Para sumarizar a informação da ocupa-
ção da via em determinado momento no tempo deve-se 
registrar o fluxo de tráfego, sendo representado pela variá-
vel “q” nos modelos teóricos de fluxo de tráfego. Trata-se 
de uma variável temporal e significa o número de veículos 
que cruzam uma determinada seção de uma via consi-
derada dentro de um dado intervalo de tempo. As informa-
ções se referem ao seguinte volume (fluxo):  
A) Volume médio diário da via. 
B) Volume médio anual do cruzamento. 
C) Velocidade instantânea dos veículos na via. 
D) Ocupação da via em um regime de congestionamento. 
E) Horário de pico em que a via tem mais veículos ocupando-   

-a. 
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Questão 27 
Há vários órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito 
segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – Lei nº 9.503 – 
Conselho Nacional de Trânsito (Contran), Conselhos Estaduais de 
Trânsito (Cetran), Polícia Rodoviária Federal, dentre outros. Sabe-
se que cada membro tem sua competência. A competência do 
Contran é estabelecida pelo Art. 12 do Código de Trânsito Brasi-
leiro, regulamentado pela Resolução nº 218/2006, alterada pela 
Resolução nº 313/2009. NÃO é considerada competência do 
CONTRAN: 
A) Estabelecer seu regimento interno. 
B) Estabelecer programas de segurança no trânsito. 
C) Escolher o ministro das cidades e o ministro dos transportes.  
D) Criar câmaras temáticas e estabelecer seus respectivos 

regimentos internos. 
E) Apreciar os recursos interpostos contra as decisões das 

instâncias inferiores, na forma do CTB. 
 

Questão 28 
Em determinada rua encontram-se dois veículos não moto-
rizados (veículo A e veículo B), estacionados em vias públicas 
sem sinais de identificação. O primeiro veículo (A) apresenta 
débitos fiscais registrados no sistema Detrannet e o segundo 
veículo (B) apresenta identificação de número de chassi. Um 
policial militar, passando pelo trecho, procede a remoção do 
veículo infrator conforme a Lei Municipal nº 2.099/2019. Con-
siderando a situação hipotética, é correto afirmar que o poli-
cial militar: 
A) Deve remover os dois veículos. 
B) Deve remover apenas o veículo A.  
C) Deve remover apenas o veículo B. 
D) Deve aguardar o infrator e prendê-lo. 
E) Não pode fazer nada, o profissional que pode fazer a 

remoção é um agente de trânsito. 
 

Questão 29 
Um estudo de viabilidade deve ser formulado considerando os 
aspectos técnicos; de demanda; operacionais; econômicos; 
financeiros; ambientais; e, de período de operação para a taxa 
de retorno. No estudo de viabilidade de alternativas para o 
transporte urbano de determinada avenida, utilizou-se uma 
regressão linear para estimar o percentual de viagens por 
transporte coletivo com base em um parâmetro que relaciona 
o grau de uso de cada modo de transportes, obtendo-se a 
seguinte relação: 
 

yi = 0,90 – 0,00050xi – 0,00036zi 
 

(Considere: yi = percentual de viagens por transporte coletivo na via (via-
gens atraídas + produzidas); xi = número de carros particulares/1.000 
habitantes na via; e, zi = número de veículos não motorizados/1.000 
habitantes na via.) 
 

Considerando o grau de motorização de um carro por cada 
cinco habitantes no trajeto da avenida, bem como o grau de 
uso de veículos não motorizados, uma bicicleta por cada cinco 
habitantes na mesma avenida, o percentual de viagens mais 
próximo do resultado utilizando a equação é: 
A) 62,0%. 
B) 75,3%.                                                                                                
C) 85,0%. 
D) 87,6%.  
E) 91,5%. 

Questão 30 
João Pedro, condutor de veículo escolar em Jequié, conduzia 
uma Van para o transporte de estudantes; o veículo se depa-
rou com a fiscalização municipal e, ao serem requisitados os 
documentos pelo agente de trânsito, João Pedro notou a falta 
de alguns documentos e especificações veiculares para a 
condução do veículo. Contudo, não houve problema, pois, o 
Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997, indica os 
documentos e especificações exigidas ou não para a condução 
de veículos escolares. Considerando a situação hipotética, 
assinale, a seguir, o documento ou especificação veicular que 
João Pedro não portava e não acarretou problemas por não ser 
exigido por tais órgãos ou entidades. 
A) Registro como veículo de passageiros.  
B) Cintos de segurança em número igual à lotação. 
C) Equipamento registrador instantâneo inalterável de velo-

cidade e tempo.  
D) Equipamento registrador instantâneo de barulho interno 

dos passageiros. 
E) Inspeção semestral para verificação dos equipamentos 

obrigatórios e de segurança. 
 

Questão 31 
Determinada prefeitura executou uma pesquisa de contagem 
volumétrica de veículos no trecho de determinada via expressa, 
no período das 7 às 9 horas. Tal via contém três faixas de tráfego 
no sentido Norte-Sul e outras três faixas no sentido Sul-Norte. 
Foram contabilizados apenas os veículos do sentido Norte-Sul, 
evidenciando-se as seguintes quantidades de veículos por faixa: 
1. Faixa da direita: 350 veículos. 
2. Faixa central: 400 veículos. 
3. Faixa da esquerda: 250 veículos. 
Considerando o exposto, o fluxo de tráfego no sentido cole-
tado é: 
A) 5 veículos/minuto. 
B) 400 veículos/hora. 
C) 1.000 veículos/hora. 
D) 8,33 veículos/minuto. 
E) 16,67 veículos/minuto. 
 

Questão 32  
Considere um motorista que tenta reagir para evitar um aci-
dente em uma avenida movimentada da cidade; porém, sem 
êxito. Frente a tal situação, o motorista sofreu estímulos e 
reagiu dentro do tempo que dispunha. Um agente de trânsito 
foi chamado para avaliar a situação após o ocorrido e em-
pregou o acrônimo PIEV (do inglês) que designa: Percepção, 
Identificação, Decisão e Ação para eliminar aspectos que jul-
gava irrelevantes para a situação. O agente constatou que o 
motorista estava em um veículo totalmente fechado, com o 
ar-condicionado ligado e que, hermeticamente, evitava a es-
cuta dos barulhos externos. São considerados fatores visuais 
que o motorista precisou usar para perceber a situação e 
reagir, EXCETO: 
A) Visão frontal. 
B) Visão periférica. 
C) Acuidade visual. 
D) Percepção ao olfato. 
E) Variação da luminosidade. 
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Questão 33 
Um técnico designado a avaliar as opões de sinalização e 
intervenções de determinada avenida, bem como o estudo 
de viabilidade de algumas alternativas de configuração 
recebeu um relatório com resultados financeiros de Valor 
Presente Líquido (VPL) e da Taxa Interna de Retorno (TIR) 
das opções, conforme transcrito na tabela; observe: 
 

Alternativas VPL TIR 

Via com ciclofaixa R$ 4,13 13,1% 

Via sem ciclofaixa R$ 12,30 18,9% 

Via com faixa exclusiva de bicicleta R$ 14,50 21,1% 

Via sem ciclofaixa e com corredor 
de ônibus 

R$ 6,50 15,0% 

 

Considerando o exposto, assinale, a seguir, a alternativa finan-
ceiramente mais adequada. 
A) Via com ciclofaixa.                                                                                                  
B) Via sem ciclofaixa. 
C) Via com faixa exclusiva de bicicleta. 
D) Via sem ciclofaixa e sem corredor de ônibus. 
E) Via sem ciclofaixa e com corredor de ônibus. 

 

Questão 34 
Ciclistas são usuários do sistema de circulação das cidades, 
tendo obrigações frente à legislação, devendo ser observados 
pelos outros usuários da via no zelo de um trânsito seguro. Em 
um determinado dia, João passeava de bicicleta na ciclovia de 
uma avenida em sua cidade; ao precisar atravessar uma faixa 
de pedestres que se encontrava em um cruzamento da via, o 
ciclista desceu da bicicleta e empurrou o equipamento. Consi-
derando a situação hipotética, bem como o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB/1997), o ciclista desmontado, empurrando a 
bicicleta, equipara-se ao pedestre em: 
A) Direitos.                                                                                                
B) Deveres. 
C) Direitos e deveres. 
D) Direitos, apenas no uso da faixa de pedestre. 
E) Deveres, apenas no uso da faixa de pedestre. 
 

Questão 35 
Transitando pelo centro da cidade de Jequié, Pedro estacio-
nou seu carro em frente a uma drogaria em um local sinali-
zado como proibido. Ele acionou a sinalização de emergên-
cia do veículo e permaneceu no local por menos de 15 
minutos. “Considerando a Lei Municipal nº 1.568/2002, é 
correto afirmar que Pedro cometeu infração ____________, 
devendo ser aplicada uma _____________ como penalidade, 
bem como a remoção do veículo como medida administra-
tiva.” Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente a afirmativa anterior. 
A) leve / multa                                                                                
B) grave / multa                                                                                               
C) média /multa 
D) leve / advertência  
E) grave / advertência  
 
 
 
 

Questão 36 
Um veículo abandonado nas vias públicas de Jequié foi a Leilão 
sendo arrematado no valor de R$ 5.000,00. O comprador 
planejava fazer a retirada do veículo do pátio do Detran de 
Jequié sobre uma carroceria, usando cordas e correntes para 
fixá-lo no local. Considerando a situação hipotética, é correto 
afirmar que o comprador não conseguiu levar o veículo, pois:  
A) O veículo deverá ir a leilão. 
B) O veículo jamais poderia ter ido a leilão. 
C) É vedado o uso de cordas e correntes para o transporte. 
D) O veículo somente será retirado do pátio arrastado por 

outro veículo.  
E) O objeto apreendido somente será retirado do pátio sobre 

plataformas-guincho. 

 

Questão 37 
Em todo o mundo o desenvolvimento urbano é norteado por 
políticas públicas de transportes e trânsito. Tais políticas são 
caracterizadas por objetivos e alvos que balizam ações, inter-
venções em operações no trânsito e nos transportes, fisica-
mente nas vias e, educacional e gerencialmente nos usuários e 
gestores. A Política Nacional de Trânsito (PNT) é empregável, 
nesse sentido, seguindo o que preconiza o Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), usando das competências que a ele são 
conferidas. Considerando o exposto, assinale, a seguir, os alvos 
da Política Nacional de Trânsito. 
A) Educação para o trânsito; mobilidade; qualidade de vida 

e cidadania; Sistema Nacional de Trânsito: desempenho; 
integração e relações com outros setores.  

B) Segurança de trânsito; educação para o trânsito; mobilidade; 
qualidade de vida e cidadania; Sistema Nacional de Trânsito: 
desempenho; integração e relações com outros setores.  

C) Segurança de trânsito; qualidade de vida e cidadania; Sistema 
Nacional de Trânsito: desempenho; integração e relações 
com outros setores; e, fortalecimento do Sistema Nacional 
de Trânsito.  

D) Segurança de trânsito; educação para o trânsito; mobilidade 
e cidadania; Sistema Nacional de Trânsito: integração e rela-
ções com outros setores; e, fortalecimento do Sistema Na-
cional de Trânsito.                                                                                               

E) Segurança de trânsito; educação para o trânsito; mobi-
lidade, qualidade de vida e cidadania; Sistema Nacional 
de Trânsito: desempenho, integração e relações com outros 
setores; e, fortalecimento do Sistema Nacional de Trânsito. 

 

Questão 38 
O sistema viário de um país é pensado para garantir a mobi-
lidade e acessibilidade dos diversos usuários dos transportes. 
Teoricamente, diferentes vias possuem diferentes objetivos – 
melhor segurança, melhor fluidez etc. Com base nesses objeti-
vos há uma classificação básica das vias. Considerando o 
Código de Trânsito Brasileiro, assinale a correta classificação 
viária. 
A) Ruas; avenidas; logradouros; e, caminhos. 
B) Vias de trânsito rápido; coletoras; e, locais. 
C) Arterial secundário (vias arteriais); coletor; e, local. 
D) Vias de trânsito rápido; arteriais; coletoras; e, locais. 
E) Vias de trânsito rápido; arteriais; coletoras; locais; e, vias 

rurais: rodovias e estradas. 
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Questão 39 
Modelar demandas de transportes urbanos é uma arte e exige 
criatividade do responsável pela construção do modelo. Isso se 
deve às características da demanda por transportes. São consi-
deradas características da demanda de transportes: 
I. Independe da economia e das atividades da cidade.                                                                                         
II. Derivada; pessoas viajam para satisfazer uma necessidade 

em seu destino. 
III. Concentrada; em poucas horas do dia nas áreas urbanas, 

particularmente nos horários de pico. 
IV. Altamente diferenciada; varia com a hora do dia, com o 

dia da semana, propósito da viagem, tipo de carga e tipo 
de transporte oferecido. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) II, III e IV, apenas. 
 

Questão 40 
Delcídio, agente de trânsito do município de Jequié, identificou 
Tício transitando em via bem iluminada do município com o 
farol do carro em luz alta. Delcídio solicitou a parada do veículo 
e explicou a Tício que o uso do farol em luz alta em ruas pouco 
iluminadas é mais adequado; porém, exige o controle da inten-
sidade da luz pelos motoristas ao cruzarem com outros veí-
culos, objetivando reduzir a probabilidade de um acidente. 
Tício argumentou que o fato ocorreu por esquecimento, pois 
havia partido de uma via pouco iluminada e não percebeu que 
seu farol estava alto. Independentemente das circunstâncias 
indicadas por Tício, Delcídio autuou o infrator com multa. Con-
siderando a situação hipotética, é correto afirmar que a infra-
ção cometida por Tício foi: 
A) Leve. 
B) Grave. 
C) Média. 
D) Gravíssima. 
E) Advertência. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos (ainda 
que terapêuticos) e similares, etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais 
equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio e 40 (quarenta) 
questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior, Médio e Médio Técnico, e 1 (um) texto dissertativo-argu-
mentativo para os cargos de Nível Superior. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de 
Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior) estão corretos. 
Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá 
informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4 (quatro) horas para os cargos de Nível Superior e; 3 (três) horas para os demais cargos. Este período 
abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos 
(Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de respostas (A a E) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior) devidamente 
assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar 
consigo o caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade de provas, 
para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso 
Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições 
contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




