
   

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE – RS 
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO – EPTC - EDITAL 01/2016 

 

CADERNO DE PROVA   

AGENTE ADMINISTRATIVO 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES: 
 

1. Confira se, além deste CADERNO DE PROVA referente ao cargo escolhido, que contém 50 questões objetivas, 
você recebeu a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS destinada à marcação das respostas da prova.  

2. Ao terminar a conferência do CADERNO DE PROVA, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao 
Fiscal de Sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.  

3. Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem na FOLHA DEFINITIVA DE 
RESPOSTAS. Em caso de divergência, notifique imediatamente o Fiscal. Após a conferência, assine seu nome nos 
espaços próprios da FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, utilizando, de preferência, caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

4. Não dobre, não amasse e nem manche a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS. Ela somente poderá ser 
substituída caso esteja danificada na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

5. Na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida 
para a resposta, preenchendo todo o espaço do retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Para cada 
uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções, identificadas com as letras A, B, C e D. Apenas uma 
responde adequadamente à questão.  

6. Não serão computadas na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS as questões não respondidas, nem as que 
contenham mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta, com emenda ou rasura, ainda que 
legível, dupla marcação e campo de marcação não preenchido integralmente. Não deverá ser feita nenhuma 
marca fora do campo reservado às respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, 
prejudicando o desempenho do candidato. 

7. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas, já estando incluído o tempo destinado à entrega do 
CADERNO DE PROVA e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA 
DEFINITIVA DE RESPOSTAS. 

8. Você somente poderá deixar o local após 60 minutos do início da aplicação da prova. 

9. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE PROVA e a FOLHA DEFINITIVA DE 
RESPOSTAS, que será utilizada para a correção de sua prova.  

10. O CADERNO DE PROVA NÃO poderá ser levado. Anote suas opções de respostas na Folha de Rascunho, 
disponível na segunda página deste CADERNO DE PROVA, se desejar. Não será admitido qualquer outro meio de 
anotação para este fim. O MODELO DO CADERNO DE PROVA será publicado no endereço eletrônico 
http://makiyama.net.br/Ckm/Home/DetalhesConcurso/249, permanecendo disponível, tão somente, até o término 
do prazo recursal desta etapa. 

11. Ao sair da sala no término da prova, enquanto estiver dentro da unidade, você não poderá utilizar o sanitário e nem 
o telefone celular. 

12. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Para água ou banheiro: levante a mão e aguarde 
sentado até que o chefe de sala autorize sua saída com o fiscal de sala. 

13. Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. OS 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DEVEM ESTAR DESLIGADOS E ACONDICIONADOS NO SACO PORTA 
OBJETOS. Caso seja identificado algum aparelho ligado ou tocando durante a prova, o candidato portador de tal 
aparelho deverá retirar-se da sala de provas, sendo ELIMINADO do Concurso Público. 

14. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso um dos 3 (três) candidatos insista em sair 
do local de aplicação das provas, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá 
ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Sala e pelo 
Coordenador de Unidade, cujos nomes e assinaturas também devem constar neste documento. 

15. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente CADERNO ou na FOLHA 
DEFINITIVA DE RESPOSTAS poderá implicar a anulação da sua prova. 
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FOLHA DE RASCUNHO 
 

O Candidato poderá levar esta folha. 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 Data/Horário de Publicação Gabarito Preliminar / provas: 20/03/2017 

 Prazo de recursos – gabarito preliminar: 21/03/2017 a 22/03/2017. 

 O Caderno de Questões estará disponível para impressão no período aberto a recursos. 

 Demais datas consulte o Cronograma do certame. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO (Marque suas respostas no quadro abaixo para posterior consulta/conferência) 
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NOME DO CANDID ATO:_______________________________________________________________   
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

RESPONDA AS QUESTÕES DE 01 A 13 COM BASE NO 
SEGUINTE TEXTO: 
 

CARTAS INÉDITAS DE CAIO F. ABREU SÃO 
REUNIDAS EM DUAS NOVAS PUBLICAÇÕES 
Livros engrossam o volume de correspondências que se 
tornam acessíveis a outros leitores, e não apenas aos 
destinatários originais pretendidos pelo autor gaúcho 

        Amanda Massuela 
 

Caio Fernando Abreu gostava de escrever cartas quase na 
mesma medida em que detestava falar ao telefone. 
Escrevia freneticamente: para elogiar o novo livro de uma 
colega, contar da recém adquirida rotina saudável, da 
mudança para São Paulo, de seu vício em solidão. 
Despachava até seis envelopes por dia, e nunca descartava 
os que chegavam pelo correio. 
Neste mês, duas novas publicações engrossam o volume 
de correspondências que se tornam acessíveis a outros 
leitores, e não apenas aos destinatários originais 
pretendidos pelo autor gaúcho. 
Pela e-galáxia sai, nesta segunda (12), uma reedição em e-
book de Cartas: Caio Fernando Abreu, organizada por Italo 
Moriconi com o acréscimo de cartas e cartões inéditos 
cedidos por Marcos Breda e Stella Miranda. Na quinta (15), 
acontece o lançamento de Numa hora assim escura, a 
paixão literária de Caio F. e Hilda Hilst, em que a jornalista 
Paula Dip reúne as mensagens trocadas entre Caio e sua 
interlocutora mais “perene”. 
“Além de ensiná-lo a ter disciplina no árduo trabalho de 
escritura de seus livros, Hilda trocava muitas ideias com 
Caio; discutiam temas literários importantes, eram críticos, 
liam muito e comentavam textos”, conta a autora. 
Caio se mudou para a Casa do Sol aos 19 anos, ainda um 
“menino” em início de carreira. Ali, Hilda o ajudou a se 
tornar um escritor. “Ele foi seu assistente, secretário, amigo, 
confidente e eles se influenciaram mutuamente. Tinham 
muito em comum, além de fumarem mil cigarros por dia e 
adorarem contatos imediatos de terceiro grau, eram dois 
místicos que se consideravam malditos”, afirma Dip. 
As cartas publicadas no livro da jornalista estavam em 
posse do poeta baiano Antonio Nahud Jr., que morou na 
casa de Hilda em 1992 e, naquele ano, impediu que a 
escritora destruísse todas as cartas de Caio depois de uma 
briga entre os dois. 
Nahud ficou os escritos prometendo devolvê-los a Hilda no 
momento em que ela os quisesse de volta, mas a autora 
nunca quis. Em meados de 2009, o poeta ofereceu o 
material à Paula, que o havia entrevistado para o livro Para 
sempre teu, Caio F. (2009). “Eu disse que ficava com todas, 
paguei em três prestações e as cartas chegaram em três 
vezes. Foi uma emoção.” 
Para Italo Moriconi, não há dúvida de que Hilda foi uma das 
interlocutoras mais importantes do autor de Morangos 
mofados, fundamental para a formação e o 
amadurecimento “tanto do Caio escritor quanto do Caio 
pessoa”. 
“Os estudos literários e culturais brasileiros ainda estão 
devendo uma abordagem simultaneamente crítica, analítica 
e histórica das obras e personagens marcados pelo 
cenáculo que foi a Casa do Sol. O trabalho de Paula Dip 
fornece preciosos subsídios para isso”, afirma. 
No livro organizado por ele – um catatau de 550 páginas -, 
Caio se corresponde com sua família e com amigos como 
Maria Adelaide Amaral, Jacqueline Cantore, João Silvério 
Trevisan, Luciano Alabarse e a própria Hilda Hilst. 
O conjunto das cartas constituem uma narrativa 
fragmentária que, segundo Moriconi, constrói o romance de 
uma vida: o começo da carreira profissional como jornalista, 

a mudança para o Rio em 1969, para São Paulo em 1978, 
as viagens ao exterior e os primeiros livros publicados.[…] 
A grande quantidade de correspondências que Caio 
escreveu às pessoas que o cercavam reflete a 
“necessidade enorme de comunicação afetiva” do autor, de 
acordo com organizador. “Sua pulsão por cartas tinha um 
caráter eminentemente pessoal. Diferente de um Mário de 
Andrade, que escrevia cartas movido por certo furor 
pedagógico”. 
 

Fonte: http://revistacult.uol.com.br/. Trecho. Acesso em: 

25/10/2016 

Questão 01 Considerando o texto em sua integralidade, 
é correto afirmar que ele foi publicado em qual veículo de 
comunicação? 
A Revista Cult. 
B Amanda Massuela. 
C Livro inédito. 
D Cartas: Caio Fernando Abreu. 

Questão 02 Segundo o texto, foram interlocutores de 
Caio Fernando Abreu os elencados abaixo, exceto: 
A Maria Adelaide Amaral. 
B João Silvério Trevisan. 
C Hilda Hilst. 
D Antonio Nahud Jr. 

Questão 03 Assinale a alternativa em que há uma 
afirmação incorreta sobre a relação de Caio Fernando 
Abreu e Hilda Hilst. 
A Hilda deu a Caio lições para que efetivasse a escrita de 

seus livros. 
B Caio chegou a ser assistente de Hilda e morou na Casa 

do Sol. 
C Os dois discutiam demais, tendo muitos conflitos 

literários e críticos. 
D Tanto um como outro tinham em comum o fato de 

serem místicos. 

Questão 04 No trecho “Escrevia freneticamente” a 
palavra em destaque, considerando o contexto tem o 
sentido de: 
A De modo delirante. 
B Com exaltação. 
C Agitadamente. 
D Compulsivamente. 

Questão 05 São organizadores de livros com cartas de 
Caio Fernando Abreu: 
A Marcos Breda e Stella Miranda. 
B Italo Moriconi e Paula Dip. 
C Hilda Hilst e Caio F. 
D Marcos Breda e Paula Dip. 

Questão 06 Analise os itens a seguir, sobre o escritor 
tema do texto, com base nas informações dadas pelo texto: 
I Caio Fernando Abreu escrevia na mesma proporção que 

falava ao telefone. 
II O autor possui várias de suas correspondências 

divulgadas em publicações. 
III Ele nasceu no Rio Grande do Sul, mas chegou a morar 

em São Paulo. 
Está correto o que se afirma em: 
A I, II e III. 
B I e II, apenas. 
C II e III, apenas. 
D I e III, apenas. 

Questão 07 De acordo com o texto, o enorme número 
de cartas escritas por Caio Fernando Abreu significa que: 
A O autor precisava se comunicar afetivamente. 
B O escritor tinha necessidade de demonstrar suas 

pulsões. 
C Caio Fernando Abreu só sabia se expressar 

escrevendo. 
D Suas cartas tinham o desejo de ensinamento pessoal. 
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Questão 08 Segundo o texto, de que modo o trabalho 
de Paula Dip contribui para os estudos literários e culturais 
brasileiros? 
A A pesquisa da jornalista estuda de modo simultâneo a 

crítica, a análise e história ocorridas na casa de Hilda 
Hilst. 

B Seu trabalho fornece informações para analisar as 
obras e personagens que passaram pela Casa do Sol. 

C O livro da autora faz uma abordagem inovadora dos 
estudos literários e culturais acerca de Caio Fernando 
Abreu. 

D Seus subsídios são preciosos para entender a relação 
existente entre Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst. 

Questão 09 ...as mensagens trocadas entre Caio e sua 
interlocutora mais “perene”. 
O uso das aspas na palavra em destaque no trecho acima, 
dado o contexto, ocorreu pois: 
A Quis se denotar o sentido particular da palavra. 
B Se citou um trecho de um outro trabalho científico. 
C Pretendeu-se demonstrar o estrangeirismo dela. 
D A palavra é uma gíria proveniente da língua falada. 

Questão 10 No excerto “Nahud ficou [?] os escritos 
prometendo devolvê-los a Hilda” a ausência de um termo 
que prejudicou a coesão da frase. Qual é ele? 
A “sobre”. 
B “através”. 
C “com”. 
D “sob”. 

Questão 11 “Eu disse que ficava com todas, paguei 
em três prestações e as cartas chegaram em três vezes” 
Como ficariam os verbos em destaque no trecho acima 
caso a frase estivesse no futuro considerando o contexto? 
A ficaram / pagaram / chegaram. 
B fico / pago / chegam. 
C ficarei / pagava / chegariam. 
D ficarei / pagarei / chegarão. 

Questão 12 Assinale a alternativa que apresenta o 
emprego do sinal indicativo de crase da mesma forma em 
que ela foi aplicada em “…Caio escreveu às pessoas…”. 
A Estava pronto às 15h. 
B A menina foi à escola. 
C O menino comeu à pizza. 
D Às vezes chove na cidade. 
Questão 13 Em “A grande quantidade de 
correspondências…” a palavra em destaque tem função de: 
A Substantivo. 
B Adjetivo. 
C Pronome. 
D Advérbio. 

Questão 14 Assinale a alternativa em que a 
concordância verbal está correta: 
A Os leões da África é como as onças no Brasil. 
B A turma de 2012 vão se reunir novamente esse ano. 
C As entradas são muitas, já a saída é uma só. 
D Do interior do estado veio minha mãe, meu pai e eu. 

Questão 15 Qual das opções abaixo apresenta uma 
relação de homonímia? 
A Emigrar (deixar um país) / imigrar (entrar num país). 
B Concerto (de música) / Conserto (restaurar). 
C Ausência / Presença. 
D Odorífico / Perfumado. 

Questão 16 Na frase “É pouco, mas dou muito valor ao 
meu salário”, ocorre uma: 
A Metáfora. 
B Comparação. 
C Pleonasmo. 
D Elipse. 
 
 
 

Questão 17 Você não vai à minha festa por quê? 
Assinale a alternativa que explica o uso de acento 
circunflexo na frase acima. 
A No caso, o termo surge no final da frase e deve levar 

acento. 
B Ocorre o acento, pois esse “por quê” tem sentido de 

resposta. 
C O uso do acento se deu posto que o termo é um 

substantivo. 
D Nesse exemplo, o termo substitui a expressão “pelo 

qual”. 

Questão 18 Analise o enunciado supondo um contexto 
cotidiano: “Já é meia-noite, por isso o sol está brilhando tão 
forte”. Nessa frase ocorre um erro de: 
A Coesão. 
B Concordância nominal. 
C Coerência. 
D Concordância verbal. 

Questão 19 Analise as alternativas abaixo e assinale a 
alternativa em que há um erro ortográfico? 
A A tigela está cheia de mingau. 
B Adoro pizza que leva mangericão. 
C A bicicleta está muito enferrujada. 
D A gorjeta ao garçom foi muito alta. 

Questão 20 Leia as características abaixo: 
 Apresenta um breve resumo da obra. 
 Faz uma apreciação do seu valor. 
 Parte descritiva reduzida ao indispensável. 
Esses itens fazem referência a qual gênero de texto? 
A Diário. 
B Reportagem. 
C Narrativa de aventura. 
D Resenha crítica. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Questão 21 Um construtor solicitou a um vendedor uma 
caixa d’água de 3000 litros, isto é, 3 m³. Essas numerações 
se referem à (ao) 
A volume da caixa d’água. 
B perímetro da caixa d’água. 
C medida dos lados da caixa d’água. 
D medida da base da caixa d’água. 

Questão 22 O volume V de uma esfera é dado pela 
expressão: V = (4/3) π R³, em que R é o raio da esfera. 
Considere a aproximação π=3. De acordo com o exposto, 
qual o volume aproximado de uma esfera cujo raio é igual a 
4 m? 
A 342 m³. 
B 128 m³. 
C 256 m³. 
D 484 m³. 

Questão 23 Um cientista acredita que a população de 
determinada espécie de ave crescerá nos próximos anos. 
Desse modo, o número de aves dessa espécie, que vivem 
em determinado zoológico, será dado em função do tempo, 
por uma função de 1º grau cuja equação é: N(t) = 12 t + 20. 
Em que N(t) é o número de aves decorrido um tempo t 
(dado em anos). Portanto, quantas aves dessa espécie 
viverão nesse zoológico daqui a 10 anos? 
A 120 aves. 
B 160 aves. 
C 150 aves. 
D 140 aves. 

Questão 24 Considere a seguinte equação de segundo 
grau: 4x² - 10x + 4 = 0. Considere que uma das raízes 
dessa equação é igual a 0,5. Portanto, a outra raiz é igual a: 
A 2. 
B 3. 
C 1. 
D 5. 
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Questão 25 Qual o montante gerado pela aplicação de 
um capital igual a R$ 6000,00, durante 20 meses, sob o 
regime de juros simples, à taxa de 2% ao mês? 
A R$ 4200,00. 
B R$ 6600,00. 
C R$ 8400,00. 
D R$ 9500,00. 

Questão 26 Determinado clube conta com 3200 
associados. Dentre estes, 1760 têm mais de 50 anos de 
idade. Dessa forma, é correto afirmar que, em relação ao 
número total de associados do clube, a porcentagem que 
representa aqueles que têm mais de 50 anos é igual a: 
A 32%. 
B 55%. 
C 74%. 
D 67%. 

Questão 27 Em um aquário há 30 peixes amarelos e os 
demais são azuis. A razão entre o número de peixes 
amarelos e o número de peixes azuis é igual a três oitavos. 
Desse modo, quantos peixes azuis há nesse aquário? 
A 50. 
B 60. 
C 70. 
D 80. 

Questão 28 A sequência {..., 21, 25, 29, 33, ..., 105, 
109, 113, ...} corresponde a uma progressão aritmética cuja 
razão é igual a 4. Considerando que o primeiro termo dessa 
sequência é o número 5, é correto afirmar que o terceiro 
termo corresponde ao número: 
A 10. 
B 17. 
C 13. 
D 15. 

Questão 29 Determinada toalha, cujo formato 
corresponde a um triângulo retângulo, possui área igual a 3 
m². Sabe-se que a área do triângulo é dada pela metade do 
produto da medida da base pela medida da altura. Sendo 
assim, se a medida da altura dessa toalha é igual a 2 m, 
qual será a da base? 
A 3 m. 
B 2 m. 
C 5 m. 
D 6 m. 

Questão 30 Para saber a idade de minha irmã, em 
meses, basta calcular 5³. Isto é, a terceira potência do 
número 5. Sendo assim, quantos meses ela já viveu? 
A 250 meses. 
B 125 meses. 
C 354 meses. 
D 480 meses. 

INFORMÁTICA 

Questão 31 Assinale a seguir a alternativa a qual 
apresenta a denominação empregada ao componente do 
hardware de computadores que consiste em circuitos 
elétricos cujas funções são: interpretar e executar 
instruções de programa, além de comunicar-se com os 
dispositivos de entrada, saída e armazenamento. 
A Processador. 
B Disco magnético. 
C Disco óptico. 
D Rede Local (LAN). 

Questão 32 Considere uma planilha criada no Microsoft 
Excel versão 2010 em português. Desejo inserir na célula 
A1 a data e a hora atuais formatadas, respectivamente, 
como data e hora. Para realizar essa ação, devo utilizar que 
fórmula? 
A =HOJE() 
B =HORA() 
C =DATA() 
D =AGORA() 

Questão 33 Sobre o tipo de software denominado 
freeware, é correto afirmar que:  
I Não pode ser alterado ou redistribuído sem permissão. 
II O autor do software não pode impor restrições ao uso 

deste. 
III É fornecido pelo autor para ser usado por todos. 
IV O autor do software detém os direitos autorais deste. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A II e III. 
B I e IV. 
C I, III e IV. 
D II e IV. 

Questão 34 Assinale a seguir a alternativa que 
apresenta uma das extensões disponíveis para salvamento 
no Microsoft Word (versões 2007 e posteriores). Essa 
extensão pode ser utilizada quando se deseja que um 
arquivo tenha a mesma aparência na maioria dos 
computadores, ou seja, que se preserve o layout de página 
do documento de forma legível, sem permitir a edição do 
documento.  
A .pdf 
B .txt 
C .xls 
D .docx 

Questão 35 Determinado usuário possui um 
computador cujo sistema operacional instalado é o 
Windows 7. Esse computador tem apresentado lentidão ao 
executar softwares rotineiros, como aqueles do pacote 
Microsoft Office. A fim de identificar o problema, o usuário 
certificou-se que não há vírus nesse computador. Desse 
modo, qual a ação é mais indicada para melhorar o 
desempenho do computador? 
A Formatar todas as unidades de processamento do 

computador. 
B Executar o desfragmentador de disco rígido 

manualmente. 
C Excluir todos os softwares instalados e reinstalá-los em 

seguida. 
D Criar nova conta de usuário e trocar todas as senhas. 

Questão 36 Sobre o recurso de correção ortográfica e 
gramatical do software Microsoft Word, na versão 2010 em 
português, pode-se afirmar que: 
A Para verificar as correções sugeridas deve-se acessar a 

aba “Referências”, na parte superior. 
B As correções, devido a indisponibilidade do software, 

são restritas a textos escritos em língua portuguesa. 
C Erros de ortografia são sublinhados por linhas 

onduladas na cor vermelha. 
D Sublinhados, em linha reta, na cor azul indicam 

sugestão de revisão de gramatical. 

Questão 37 Ao utilizar uma impressora para imprimir 
um arquivo em Microsoft Office Word 2010, deve-se atentar 
à orientação desejada da página. Dessa forma, quais as 
duas opções disponíveis? 
A Retrato e paisagem. 
B Carta ou ofício. 
C Executivo ou A4. 
D Direto ou manual. 

Questão 38 Em um computador, cujo sistema 
operacional é o Windows 7, determinado usuário utiliza o 
Internet Explorer (versão 10) para acessar à Internet. Sendo 
assim, o usuário, para acessar o histórico de navegação, 
deve clicar no botão: 
A Configurações. 
B Início. 
C Favoritos. 
D Ferramentas. 
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LEGISLAÇÃO 
Questão 39 Plínio envolveu-se em um acidente de 
trânsito com vítima, prestou o devido socorro, entretanto, se 
recusou a fornecer informações aos policiais acionados 
para confecção do respectivo boletim de ocorrência. Nesse 
caso hipotético, segundo o Código de Transito Brasileiro, é 
correto afirmar que: 
A Ele cometeu infração média. 
B Seu direito de dirigir será suspenso, como uma das 

penalidades. 
C Ele não cometeu irregularidade, dado seu direito ao 

silêncio. 
D O seu documento de habilitação não poderá ser 

recolhido. 

Questão 40 Considerando o Sistema de Transporte e 
Circulação no Município de Porto Alegre, constitui hipótese 
de extinção de concessão do serviço de transporte, 
EXCETO: 
A Falência da empresa concessionária. 
B Falecimento ou incapacidade do titular no caso de 

empresa individual. 
C Advento do termo contratual. 
D Greve da empresa concessionária. 

Questão 41 Baseando-se no Código de Trânsito 
Brasileiro, relacione cada veículo com o seu respectivo 
conceito. 
Veículos: 
I Caminhonete 
II Motoneta  
III Camioneta  
IV Ciclomotor  
V Motocicleta  
Conceitos: 
(__) Veículo misto destinado ao transporte de passageiros 

e carga no mesmo compartimento. 
(__) Veículo destinado ao transporte de carga com peso 

bruto total de até três mil e quinhentos quilogramas. 
(__) Veículo automotor de duas rodas, dirigido por 

condutor em posição sentada. 
(__) Veículo de duas ou três rodas, provido de um motor 

de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 
cinquenta centímetros cúbicos e cuja velocidade 
máxima de fabricação não exceda a cinqüenta 
quilômetros por hora. 

(__) Veículo automotor de duas rodas, com ou sem side-
car, dirigido por condutor em posição montada. 

A ordem correta, de cima para baixo, está apresentada em: 
A III, I, II, IV e V. 
B I, IV, V, II e III. 
C III, II, I, V e IV. 
D V, II, III, I e IV. 

Questão 42 Quanto ao que é disposto na Lei Orgânica 
do município de Porto Alegre sobre seus VEREADORES, é 
CORRETO afirmar que: 
A São obrigados a testemunhar sobre informações 

recebidas ou prestadas em razão do exercício do 
mandato. 

B Não poderão votar em assunto de seu particular 
interesse no exercício do mandato. 

C Perderá seu mandato se licenciar-se, sem 
remuneração, para tratar de interesses particulares. 

D Não têm livre acesso aos órgãos da administração 
direta e indireta do Município. 

Questão 43 Se exclui das modalidades de licitação 
devidamente previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993: 
A Concurso. 
B Leilão. 
C Convite. 
D Consórcio. 

Questão 44 Segundo a lei 8.666/1993, acerca da 
exigência de prestação de garantia nas contratações de 
obras, serviços e compras da Administração Pública, 
assinale a alternativa correta: 
A Só será cabível se prevista no instrumento convocatório 

da respectiva licitação. 
B Poderá ser de até 50% (cinquenta) por cento do valor 

contratual. 
C Caberá ao contratante a definição e imposição da 

modalidade de garantia que lhe convir.  
D Inexigível a restituição da garantia após a execução do 

contrato. 

Questão 45 Não integra o Sistema Municipal de 
Transporte Público e de Circulação – SMTPC de Porto 
Alegre: 
A Os trabalhadores rodoviários representados por sua 

entidade de classe. 
B Os concessionários dos serviços de transporte público 

de passageiros. 
C As empresas fabricantes dos veículos que nele 

circulam. 
D A Junta Administrativa de Recursos de Infrações – 

JARI. 

Questão 46 Qual dos cargos abaixo é privativo de 
brasileiro nato, nos conformes da Constituição Federal de 
1988? 
A Oficial das Forças Armadas. 
B Ministro da Fazenda. 
C Senador. 
D Ministro das Relações Exteriores. 

Questão 47 INCOMPATÍVEL com as regras 
constitucionalmente previstas aos Municípios: 
A O total da despesa com a remuneração dos Vereadores 

não poderá ultrapassar 5% da receita do Município. 
B As Câmaras Municipais serão sempre compostas por, 

no mínimo, 20 vereadores. 
C Vedação à criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos 

de Contas Municipais. 
D Inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões no 

exercício do mandato e na circunscrição do Município. 

Questão 48 Considerando o Tribunal de Contas da 
União, assinale a alternativa correta: 
A Suas decisões não poderão ser emitidas com eficácia 

de título executivo. 
B Não detém competência para apreciação das contas do 

Presidente da República, feita pelo Congresso 
Nacional. 

C Seus ministros deverão ter mais de trinta e cinco e 
menos de sessenta e cinco anos de idade. 

D Integra-se por 20 (vinte) ministros escolhidos pelo 
Presidente da República. 

Questão 49 De acordo com a Constituição Federal, das 
leis de iniciativa privada do Presidente da República, se 
excluem as que tratem de: 
A Fixação ou modificação dos efetivos das Forças 

Armada. 
B Instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas 

e microrregiões. 
C Organização da Defensoria Pública da União. 
D Organização do Ministério Público União. 

Questão 50 Baseando-se na Constituição Federal, dos 
direitos e deveres individuais e coletivos, se tem 
corretamente que: 
A Livre a manifestação do pensamento, incluindo o 

anonimato. 
B Todos os juízos e tribunais serão de exceção. 
C Vedada a pena de morte, sendo viável a de caráter 

perpétuo. 
D São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por 

meios ilícitos. 
 


