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Caderno
de Prova
P1

fevereiro

5

5 de fevereiro
das 14:10 às 17:10 h
3 h de duração*
40 questões

Agente de Trânsito

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

7 questões

(20 questões)
3. Assinale a alternativa correta.
a. (

1. Leia o texto abaixo.
O pedestre quer que os carros parem para ele atravessar. Já o passageiro do transporte coletivo deseja que
os veículos não atrapalhem a circulação dos ônibus. Por
seu lado, o motorista de carro particular quer que os
pedestres não atravessem na sua frente e que os ônibus
não atrapalhem o trânsito. Por sua vez, ainda, o morador não quer trânsito de passagem em frente à sua casa.
E o comércio reivindica uma linha de ônibus na rua,
com o ponto de parada em frente à loja do vizinho.
Fonte: http://www.ambiente.sp.gov.br/destaque/2004/outubro/07_
debate.htm

b.

c.

d.

e.

É correto afirmar que o texto:
a. ( X ) Apresenta exemplos de conflitos de interesses
quanto ao uso das ruas da cidade.
b. ( ) Mostra os grandes problemas de mobilidade
urbana.
c. ( ) Indica que os pedestres sempre têm razão,
quando se trata de trânsito.
d. ( ) Expõe a indignação da população sobre um
trânsito caótico, presente em todas as grandes
cidades.
e. ( ) Deixa claro que o trânsito precisa sempre mais
de transporte coletivo, para que diminua o
número de veículos circulando.

2. Assinale a alternativa que apresenta correta
pontuação.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Que belo dia, está hoje?
Motoristas, não respeitam a sinalização.
Pedestres, observem a faixa de travessia!
Os cidadãos educados, sempre respeitam os
sinais de trânsito.
e. ( ) Ele fez um gesto de quem estava, impaciente!

) As expressões “infringir o trânsito” e “infligir o
trânsito” têm o mesmo sentido.
( ) Na frase: “O comércio reivindica uma linha
de ônibus na rua” a palavra sublinhada é um
antônimo de solicita.
( ) Na frase: “Os ônibus não atrapalham o trânsito”
há duas palavras acentuadas pela mesma
razão: todas as paroxítonas são acentuadas
graficamente.
( X ) Na frase: “É de grande importância a responsabilidade do motorista de obedecer à faixa
de travessia de pedestres”, o uso da crase está
correto.
( ) Na frase: “As infrações estão relacionadas,
basicamente, ao desrespeito à sinalização e
ao estacionamento inadequado” há um verbo
conjugado no pretérito perfeito.

4. Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.

d.

e.

) Em: “Ele se equivocou-se ao multar o cidadão”
há o correto emprego de pronomes.
( ) A expressão “comprimento da lei de trânsito”
significa que as leis precisam ser observadas.
( ) A frase “Naquela rodovia, haviam muitos veículos congestionados” está correta quanto à
concordância verbal.
( ) A frase: “Faziam três meses que não chovia e
as rodovias estavam em boas condições de
trafegabilidade” está correta quanto à concordância verbal.
( X ) “deferir” e “diferir” são palavras parônimas, ou
seja, têm semelhança na pronúncia e na grafia
mas apresentam significados diferentes.
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5. Assinale a alternativa correta, quanto à concordância nominal.

Atualidades

a. ( ) Aquela mulher estava meia preocupada com
a pista escorregadia por causa da chuva.
b. ( X ) Ela respondeu “muito obrigada” quando o
guarda de trânsito a orientou.
c. ( ) Elas mesmos disseram que foram bem
atendidas.
d. ( ) Havia menas pessoas no terminal urbano
naquela noite.
e. ( ) Bebidas alcoólicas são proibidas para
menores.

8. Leia a notícia:

6. Assinale a alternativa em as frases estão corretas,
quanto à acentuação gráfica.
a. ( ) Na ausencia de numero suficiente de materia
sobre o acidente, a notícia não será publicada.
b. ( ) Os bandidos fizeram o guarda de refem e isso
tornou o caso inadiável.
c. ( ) Eles detém o conhecimento da causa e a saida
é consultá-los.
d. ( ) Em frente ao armazem do vizinho, você pode
parar seu carro, lá não há placa de “proíbido
estacionar”.
e. ( X ) Lá vêm os motoristas e pedestres. Eles têm em
comum o mesmo desejo de contribuir com a
fluidez do trânsito.

7. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) A frase: “Eles viajarão à noite” está no futuro
do presente.
b. ( ) “Reformaram-se as casas” e “Cantou-se umas
músicas” são frases corretas quanto à concordância verbal.
c. ( ) Na frase: “Vossa Senhoria sabeis de minha
exemplar conduta” há o correto emprego do
pronome de tratamento, quanto à concordância com o verbo.
d. ( ) Em: “Nós se apropriamos da situação e resolvemos tudo” os pronomes foram devidamente
empregados.
e. ( ) Na frase: “Me disseram que ias embora”
há, gramaticalmente, correta colocação
pronominal.
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7 questões

O indo-canadense Suneet Singh Tuli, presidente da
companhia britânica Datawind, que fabrica na Índia
os tablets mais baratos do mundo, disse já possuir 340
mil reservas do produto, mas ambiciona chegar a 3,5
milhões de unidades.
O Aakash, que significa céu em sânscrito, é subvencionado pela administração indiana e inicialmente destinado a estudantes universitários pelo preço de US$
22. Mas o que Tuli tem em mente é uma revolução
nas comunicações na Índia, com o produto ao preço
de 2.276 rúpias (cerca de R$ 83) e a generalização do
acesso à internet.
Folha de São Paulo. 25/11/2011. Disponível em http://www1.folha.
uol.com.br/tec/1012025-produtor-de-tablet-de-r-80-espera-chegara-35-mi-de-unidades.shtml.

A notícia faz referência ao sucesso de um “tablet”.
Assinale a alternativa que esclarece o significado deste
termo.
a. (

b.

c.

d.

e.

) É um equipamento que tem como finalidade
exclusiva a leitura de e-mails e o acesso à
Internet.
( ) Trata-se de um processador eletrônico, também conhecido como “e-reader”, que tem
como única finalidade a leitura de livros e
revistas que podem ser obtidos na Internet.
( X ) É um computador em forma de prancheta
eletrônica, com tela sensível ao toque, que
permite o acesso à Internet, a visualização de
imagens e de vídeos e a produção e edição de
documentos.
( ) Um tablet é um computador em forma de
prancheta eletrônica, com teclado e reprodutor de vídeos embutidos e destacáveis, que
permite o acesso à Internet, a visualização de
imagens e vídeos e a produção e edição de
documentos.
( ) É um pequeno computador que só pode funcionar conectado a um telefone ou modem e
permite a produção e edição dos documentos
que, por ocuparem muita memória, não podem
ser processados nos computadores comuns.
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9. Leia a notícia:
Cepa rara do vírus HIV pode estar proliferando, diz
estudo.
Médicos franceses disseram que uma cepa rara do
vírus da AIDS, que estava presente em um número
reduzido de cidadãos de Camarões, parece existir em
outros países da África.
As conclusões se baseiam no caso de um homem de
57 anos que vive na França e, internado desde janeiro,
é portador do vírus do grupo N.
Ao traçar o histórico sexual do paciente, os médicos concluíram que ele provavelmente se infectou
durante uma viagem a Togo. Isso sugere que o vírus
do grupo N já não está limitado às fronteiras de
Camarões.
Folha de São Paulo. 25/1/2011. Disponível em http://www1.folha.
uol.com.br/equilibrioesaude/1012026-

Assinale a alternativa correta, a respeito da transmissão do vírus HIV.
a. ( ) Relações sexuais, mesmo com parceiros não
portadores do vírus, podem causar a AIDS.
b. ( X ) Só é possível contrair o vírus HIV de uma pessoa infectada por ele.
c. ( ) A transfusão de sangue, mesmo de pessoa
não contaminada, pode transmitir a AIDS.
d. ( ) Apertos de mão, beijos e partículas de saliva
presentes no ar são importantes fatores de
transmissão da doença.
e. ( ) É possível ter AIDS sem contrair o HIV, mas
todas as pessoas que contraem esse vírus
desenvolvem a doença.

10. No verão aumenta em muito a presença de turistas no litoral catarinense, onde se destaca Balneário
Camboriú que, a cada ano, atrai mais e mais visitantes.
Nos meses de verão, infelizmente, aumenta também o
número de acidentes de trânsito, em que muitos dos
que nos vêm visitar acabam perdendo a vida.
Assinale a alternativa que pode ser corretamente relacionada ao texto.
a. ( X ) Visitantes de países vizinhos que falam outra
língua e têm hábitos próprios de conduta na
direção são responsáveis e vítimas em muitos
acidentes nas nossas cidades e rodovias.
b. ( ) Ao cruzarem a fronteira brasileira os turistas
estrangeiros que pretendem conduzir seus
veículos em nosso país são obrigados a frequentar um curso com a duração mínima de
20 horas, em que recebem todas as orientações necessárias.
c. ( ) Nos últimos anos não t�������������������
ê������������������
m ocorrido acidentes graves envolvendo turistas, nas estradas
catarinenses.
d. ( ) Os turistas estrangeiros não podem ser responsabilizados em nosso país por descuidos,
imperícia ou ultrapassagem da velocidade
permitida, o que estimula muitos deles a
cometerem excessos de em nosso território.
e. ( ) É mínima a presença de turistas estrangeiros
na região litorânea de Santa Catarina. Os poucos que aqui chegam vem de ônibus ou em
voos fretados, não conduzindo veículos em
nossas ruas e estradas.

11. Santa Catarina recebeu, na temporada de verão
do ano passado (2010/ 2011), cerca de quatro milhões
de turistas.
Assinale a alternativa que indica as cidades catarinenses
que recebem o maior número de turistas nessa estação.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Lages e Laguna.
Chapecó e Balneário Camboriú.
Florianópolis e Balneário Camboriú.
Rio de Janeiro e Balneário Camboriú.
São José, Palhoça, São Francisco do Sul e
Balneário Camboriú.
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12. Fatos que ocorrem em outros lugares do país e
do planeta afetam a vida das nossas cidades e contribuem para o seu crescimento ou declínio da sua
economia.

14. Durante o mês de novembro último, foram recolhidos na praia, em Balneário Camboriú, milhares de
quilos de sedimentos, como microalgas marinhas e
briozoários, trazidos pelas marés.

Assinale a alternativa de fatos que ocorreram recentemente e que podem afetar a economia de nosso
Estado.

Assinale a alternativa que indica possíveis razões do
aparecimento desses materiais orgânicos.

a. ( ) As oscilações na cotação das moedas estrangeiras, principalmente a do dólar norte americano. A desvalorização do dólar aumenta as
exportações brasileiras, afetando a economia
de muitos dos nossos municípios.
b. ( X ) As oscilações na cotação das moedas estrangeiras, principalmente a do dólar norte americano. A desvalorização do dólar prejudica as
exportações brasileiras.
c. ( ) A crise europeia. O declínio econômico dos
países europeus favorece a indústria catarinense, que deixa de enfrentar poderosos concorrentes, como o parque industrial alemão.
d. ( ) A queda do crescimento da economia chinesa,
que baixará o preço das mercadorias chinesas
e aumentará as exportações brasileiras para
aquele país.
e. ( ) A crise europeia. O declínio econômico dos
países europeus favorece a exportação catarinense para o velho continente, em função
da queda na produção industrial do parque
industrial alemão.

13. Assinale a alternativa verdadeira.
a. ( X ) Santa Catarina é um mosaico cultural de
características predominantemente italianas,
alemãs, açorianas e luso-brasileiras.
b. ( ) Santa Catarina é um mosaico cultural de
características predominantemente italianas, alemãs, francesas, russas, africanas e
luso-brasileiras.
c. ( ) Santa Catarina é um mosaico cultural de
características predominantemente italianas,
africanas, indígenas, coreanas, chinesas, alemãs, açorianas e luso-brasileiras.
d. ( ) Santa Catarina é um mosaico cultural de
características predominantemente africanas.
e. ( ) Santa Catarina é um mosaico cultural de
características predominantemente, alemãs e
asiáticas.
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a. (
b.
c.
d.
e.

) O aumento do consumo de peixes e moluscos
marinhos.
( ) A alteração do regime das marés, em virtude
da mudança no eixo da terra.
( ) A precipitação no mar das cinzas do vulcão
chileno que entrou em erupção.
( ) O aumento da presença, em nosso litoral, de
animais marinhos como a baleia.
( X ) O desequilíbrio ecológico, que têm a poluição
entre as suas causas.

Matemática

6 questões

15. Em uma determinada cidade, a multa cobrada por
automóvel estacionado em local não permitido é de
R$ 100,00 e, por motocicleta, é de R$ 50,00. Em certo
dia, em uma avenida desta cidade, estacionaram irregularmente 4 automóveis e 6 motocicletas.
O valor total de multas aplicadas neste dia, nesta avenida, foi de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

R$ 300,00
R$ 400,00
R$ 600,00
R$ 700,00
R$ 800,00

16. 40% da média aritmética entre 120 e 280 é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

40
80
120
200
400
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17. Um automóvel com velocidade de 80 km/h gasta
20 minutos em certo percurso. Se a velocidade for
reduzida para 50 km/h, este mesmo percurso será
percorrido em:
15 min
30 min
32 min
40 min
45 min

18. Para reajustar um valor em 35%, deve-se multiplicar esse valor por:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1,035
1,35
2,35
3,5
35

19. O quádruplo de um número dividido por este
número, aumentado de duas unidades, dá quociente
2 e deixa resto 2.
Esse número é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1
2
3
4
5

20. Um homem percorre 3 km na direção norte e,
depois, 4 km na direção oeste. Ele ficará, em relação
ao ponto de partida, a uma distância de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

2 km
3 km
4 km
5 km
7 km

unho

( )
( )
(X)
( )
( )

Rasc

a.
b.
c.
d.
e.
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Conhecimentos Específicos
Legislação de Trânsito

10 questões

21. Para circular em vias públicas os veículos deverão
estar dotados dos equipamentos obrigatórios, em
condições de funcionamento.

23. Considerando as competências dos componentes
do Sistema Nacional de Trânsito, relacione os órgãos e
entidades apresentados na coluna 1, com as competências relacionadas na coluna 2.
Coluna 1 Órgãos e entidades
1. Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)
2. Departamento Nacional de Trânsito
(DENATRAN)
3. Departamentos Estaduais de Trânsito
(DETRAN)
4. Juntas Administrativas de Recursos de
Infrações (JARI)
5. Órgãos e entidades executivos de trânsito dos
Municípios.

São equipamentos obrigatórios para veículos
automotores:
a. ( ) desembaçador do pára-brisa, faróis dianteiros,
velocímetro e triângulo refletor.
b. ( X ) espelhos retrovisores, lanternas de freio, extintor de incêndio e roda sobressalente.
c. ( ) pára-choques, indicador de combustível, limpador de para-brisa e cintos de segurança.
d. ( ) lanternas traseiras, freio de estacionamento,
indicador de temperatura e macaco.
e. ( ) chave de roda, lanterna de ré, buzina e retrorefletores dianteiros.

Coluna 2 Competências
(

22. Em relação ao cruzamento da pista de rolamento
pelos pedestres, indique a alternativa incorreta.
a. ( ) Nas faixas de segurança, sem sinalização
semafórica, os pedestres têm prioridade.
b. ( ) Nos locais com faixas de segurança e sinalização semafórica para pedestres, as indicações
das luzes devem ser obedecidas.
c. ( ) Nas interseções e em suas proximidades, onde
não existam faixas de segurança, os pedestres
devem atravessar na continuação da calçada.
d. ( ) Nos locais com sinalização semafórica para
pedestres, mesmo quando for liberada a passagem para os veículos será dada preferência
aos pedestres que não tenham concluído a
travessia.
e. ( X ) Os pedestres devem, obrigatóriamente, utilizar as faixas de segurança, sempre que estas
existirem numa distância de até 100 metros
de onde se encontrarem.
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(20 questões)

(

(

(
(

) Realizar, fiscalizar e controlar o processo de
formação de condutores, expedir e cassar a
Carteira Nacional de Habilitação, mediante
delegação.
) Normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento
de veículos.
) Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de
controle viário.
) Organizar e manter o Registro Nacional de
Veículos Automotores (RENAVAM).
) Julgar os recursos interpostos pelos infratores.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–3–4–2–5
2–1–5–3–4
3–1–5–2–4
4–2–3–5–1
5–3–2–1–4
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24. Quando proibido o estacionamento na via, a
parada de veículos:

26. Em relação ao de uso de luzes em veículo, é
incorreto.

a. ( ) não é permitida em nenhuma hipótese.
b. ( ) não tem restrições de tempo, desde que o
condutor permaneça no veículo.
c. ( ) é permitida durante 30 minutos, para
aguardar crianças na escola.
d. ( ) restringe-se a 15 minutos, desde que o
pisca-alerta permaneça ligado.
e. ( X ) restringe-se ao tempo indispensável para
embarque ou desembarque de passageiros.

a. (
b.

c.
d.

e.
25. De acordo com as normas para o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação, em relação à ultrapassagem é correto afirmar que o condutor
deve:
1. Antes de iniciar uma ultrapassagem, certificar-se de que nenhum condutor que venha
atrás haja começado uma manobra para
ultrapassá-lo.
2. Ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque
e desembarque de passageiros, dirigir com
atenção redobrada, manter a velocidade e
buzinar para alertar os pedestres.
3. Certificar-se de que a faixa de trânsito que vai
tomar esteja livre numa extensão suficiente,
para não por em perigo ou obstruir o trânsito
que venha em sentido contrário.
4. Ao perceber que outro veículo tem o propósito de ultrapassá-lo, se estiver circulando pela
faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da
direita sem acelerar a marcha.
5. Ao ultrapassar veículos mais lentos, quando
em fila, calcular a extensão de todos os veículos da fila, pois estes não devem permitir que
outros veículos se intercalem.

) Durante o dia, nos túneis providos de iluminação pública, utilizar luz baixa.
( ) Durante o dia, sob chuva forte, neblina ou
cerração, manter acesas, pelo menos, as luzes
de posição do veículo.
( ) Utilizar o pisca-alerta em imobilizações ou
situações de emergência.
( ) Nas vias não iluminadas, utilizar luz alta,
exceto ao cruzar com outro veículo ou ao
segui-lo.
( X ) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente, para indicar que se está dando preferência de passagem.

27. Quando veículos transitando por fluxos que se
cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, que
não seja rotatória e nenhuma das vias seja rodovia,
terá preferência de passagem aquele que:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

vier pela via mais larga.
vier pela direita do condutor.
vier pela esquerda do condutor.
chegar primeiro ao cruzamento.
após parar, arrancar primeiro.

28. Nas vias urbanas, onde não existir sinalização
indicativa, a velocidade máxima será de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

20 km/h, para as servidões.
40 km/h, para as vias locais.
50 km/h, para as vias coletoras.
60 km/h, para as vias arteriais.
90 km/h, para as vias de trânsito rápido.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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29. 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.

30. Normalmente, as crianças com idade inferior a
dez anos devem ser transportadas nos bancos traseiros dos veículos. Excepcionalmente, com o uso
do dispositivo de retenção adequado ao seu peso e
altura, podem ser transportadas no banco dianteiro,
nas seguintes situações:
1. A quantidade de crianças com esta idade
exceder a lotação do banco traseiro.
2. O motorista não exceder a velocidade de
60 km/h.
3. O veículo ter sido fabricado com cintos de
dois pontos no banco traseiro.
4. O veículo trafegar exclusivamente nas vias
urbanas.
5. O veículo for dotado exclusivamente de
banco dianteiro.

Dentre as afirmativas abaixo, identifique as verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).
( ) A prioridade de passagem na via e no cruzamento poderá ocorrer com velocidade
acima do normal, razão pela qual deverão ser
tomados os devidos cuidados de atenção e
segurança.
( ) Quando os dispositivos estiverem acionados,
indicando a proximidade dos veículos, todos
os condutores deverão deixar livre a passagem pela esquerda, parando, se necessário.
( ) O uso dos dispositivos de alarme sonoro e de
iluminação vermelha intermitente só poderá
ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência.
( ) Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro,
deverão aguardar no passeio, só atravessando
a via quando o veículo já tiver passado pelo
local.
( ) O dispositivo de iluminação vermelha intermitente poderá ser utilizado sempre que o
veículo se desloque pela via, independentemente da efetiva prestação de serviço de
urgência.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–V–F–V–V
V–V–F–V–F
V–F–F–F–V
F–V–V–V–F
F–V–V–F–F
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

Município de Balneário Camboriú 5 questões
31. Um turista, pedindo-lhe informações, indagou qual das cidades abaixo está mais distante de
Balneário Camboriú.
Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Itajaí.
Joinville.
Itapema.
Blumenau.
Florianópolis.

Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú

32. O nome “Arraial do Bom Sucesso” está associado à
história de Balneário Camboríú.
Assinale a alternativa que faz a associação correta.
a. ( ) No século passado 16 casais alemães e cerca
de 20 colonos portugueses fundaram, na
região do bairro Pioneiros, o Arraial do Bom
Sucesso, primeiro centro urbano de Balneário
Camboriú.
b. ( ) Arraial do Bom Sucesso era um distrito que
pertencia a Itajaí. Da sua divisão surgiu o
município de Camboriú, de cujo desmembramento se formou a nossa cidade.
c. ( X ) Arraial do Bom Sucesso era um distrito que
pertencia a Camboriú. Em torno dele começou a desenvolver-se a cidade de Balneário
Camboriú.
d. ( ) Nos primeiros anos da nossa cidade os colonos tinham muito medo dos indígenas que
rondavam as matas próximas. Para defesa
construíram uma pequena aldeia cercada
com toras de madeira e bambu, chamada de
Arraial do Bom Sucesso.
e. ( ) O rápido desenvolvimento urbano de
Balneário Camboriú e a rivalidade surgida
com as cidades próximas levou os moradores
de Camboriú a chamar Balneário de “Arraial”,
que os que aqui moravam complementavam:
“do bom sucesso”.

33. Complexo de 87.000 m2 em meio à Mata Atlântica,
com 47 bondinhos e três estações, que oferecem uma
vista deslumbrante das praias da região.
A informação faz referência ao:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Parque Unipraias.
Parque Cyro Gevaerd.
Parque Aquático Cascaneia.
Parque Beto Carreiro.
Complexo Cristo Luz.

34. Praça situada na Avenida Atlântica. Seu nome
homenageia o patrono da Marinha do Brasil. Nela se
realizam importantes eventos. Em setembro foi palco
de provas de luta livre e, entre os que a visitaram,
estão o coelhinho da páscoa e o Papai Noel.
Assinale a alternativa que identifica a praça a que se
referem as informações.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Bruno Nitz
Kurt Amann
Papa João Paulo I
Fonte das Sereias
Almirante Tamandaré

35. O endereço abaixo é de um lugar que tem grande
importância na vida cidade, para onde acorrem centenas de pessoas todos os dias, em busca de soluções
para os seus problemas:
Avenida do Estado, 1690.
Pioneiros.
Com base nas informações acima, identifique a instituição que se localiza nesse endereço.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Igreja Matriz Santa Inês
Universidade Vale do Itajaí
Polícia Militar de Santa Catarina
Hospital e Maternidade Santa Inês
Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú

Noções de Direito

5 questões

36. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Trata sobre associações pacíficas.
Trata de direito dos animais e meio ambiente.
É omissa quanto à livre escolha de emprego.
É omissa quanto ao asilo político..
É omissa em relação à religião.
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37. De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar:
a. ( ) A prática de racismo constitui crime afiançável
e prescritível, sujeito a pena de reclusão, nos
termos da Lei.
b. ( ) São admissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, quando tornar o processo mais célere.
c. ( X ) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
d. ( ) Todos podem reunir-se pacificamente, com
ou sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde
que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade
competente.
e. ( ) A casa é asilo inviolável do indivíduo.
Ninguém, por nenhum motivo, nela pode
penetrar sem consentimento expresso do
morador.

38. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa, senão em virtude da lei.
b. ( ) Homens e mulheres, por serem desiguais,
têm os mesmos direitos, mas obrigações
diferentes.
c. ( ) É legal a tortura de uma pessoa que tenha
sabidamente cometido um crime, para que se
possa comprovar se ela realmente é culpada.
d. ( ) Jornais que falam mal das autoridades ou
publicam notícias não autorizadas sobre atos
do governo podem ser proibidos de circular,
pela autoridade municipal.
e. ( ) O Agente de Trânsito, no uso da sua autoridade, pode impedir que pessoas, mesmo
autorizadas, façam uma manifestação religiosa em uma praça, se achar que ela poderá
prejudicar o fluxo dos veículos que fazem o
seu contorno.
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39. De acordo com a Lei no 8.069, de 13 de julho de
1990, é correto afirmar:
1. Nenhuma criança ou adolescente será objeto
de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão, punido na forma da lei qualquer
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
2. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei,
a pessoa até doze anos de idade completos, e
adolescente aquela entre treze e dezoito anos
de idade.
3. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou
acompanhado pelos pais ou responsável.
4. Sem prévia e expressa autorização judicial,
nenhuma criança ou adolescente nascido
em território nacional poderá sair do País em
companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Rasc

1. O Estatuto do Idoso regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior
a 65 (sessenta e cinco) anos.
2. É obrigação exclusiva do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade,
a efetivação do direito à vida, à saúde e à
alimentação.
3. É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa
a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam
um envelhecimento saudável e em condições
de dignidade.
4. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.
5. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto
nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

unho

40. De acordo com a Lei no 10.741, de 1o de outubro
de 2003, é correto afirmar:
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