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INSTRUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO
1.

Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 19, é constituído de 60 (sessenta) questões objetivas, cada uma
com 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas:
01 a 25 – Conhecimentos Gerais:
01 a 08 – Língua Portuguesa
09 a 13 – Noções de Informática
14 a 17 – Ética e Filosofia
18 a 25 – História e Geografia de Mato Grosso

26 a 40 – Conhecimentos Básicos:
26 a 29 – Noções de Gestão Pública
30 a 33 – Noções de Direito Administrativo e Constitucional
34 a 40 – Legislação Básica

41 a 60 – Conhecimentos Específicos:
41 a 60 – Legislação de Trânsito

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.
3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas
As respostas deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em
material transparente, para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção.
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa
escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo correspondente.
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.
N.º da
Questão

A
B
C
D
3.2. Marque apenas uma alternativa para cada questão.
3.3. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver
marcação.
3.4. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS.
4.

Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.

5.

A duração da prova é 5 (cinco) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.

6.

Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno de
Prova e sua Folha de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova
antes desse tempo deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do concurso.

7.

Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente na última meia hora de prova.

8.

Na página 19 deste Caderno de Prova, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utilizada para
a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior
conferência com o gabarito somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9.

Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS
devidamente assinada e preenchida.

CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto abaixo e responda às questões de 01 a 04.
[...] todas as vezes que intentamos ler os sinais dos tempos na realidade atual, é conveniente ouvir os jovens
e os idosos. Tanto uns como outros são a esperança dos povos. Os idosos fornecem a memória e a sabedoria
da experiência, que convidam a não repetir tontamente os mesmos erros do passado. Os jovens chamam-nos
a despertar e a aumentar a esperança, porque trazem consigo as novas tendências da humanidade e abremnos ao futuro, de modo que não fiquemos encalhados na nostalgia de estruturas e costumes que já não são
fonte de vida no mundo atual.
Os desafios existem para ser superados. Sejamos realistas, mas sem perder a alegria, a audácia e a dedicação
cheia de esperança. Não deixemos que nos roubem a força missionária.
(PAPA FRANCISCO. Evangelii Gaudium. São Paulo: Paulus e Loyola, 2013.)

Questão 01
O Papa Francisco dirige-se ao episcopado, ao clero e aos fiéis leigos para anunciar o Evangelho no mundo
atual. Sobre esse trecho do anúncio, assinale a afirmativa correta.
(A) O Papa afirma estarem os homens parados no tempo, presos a hábitos ultrapassados.
(B) Apresenta uma mensagem de fé nos jovens, pois, ao contrário dos idosos, são os que impulsionam à não
repetição dos erros de antigamente.
(C) A mensagem reflete um encorajamento para a atuação missionária sem deixar de considerar os jovens e
os idosos.
(D) O Sumo Pontífice exorta os idosos a participarem dos desafios modernos, pois conhecem a humanidade
em sua nova configuração.
Questão 02
Releia o fragmento: Os jovens chamam-nos a despertar e a aumentar a esperança, porque trazem consigo as
novas tendências da humanidade e abrem-nos ao futuro, de modo que não fiquemos encalhados na nostalgia
de estruturas e costumes que já não são fonte de vida no mundo atual. Nele, a oração de modo que não
fiquemos encalhados na nostalgia de estruturas e costumes expressa uma consequência do fato anterior.
Conservando esse sentido, a locução conjuntiva pode ser substituída por
(A) tal que.
(B) assim que.
(C) visto que.
(D) mesmo que.
Questão 03
Assinale o trecho em que a palavra que NÃO está empregada como pronome relativo, mas como conjunção
integrante.
(A) Os idosos fornecem a memória e a sabedoria da experiência, que convidam a não repetir tontamente os
mesmos erros
(B) Não deixemos que nos roubem a força missionária.
(C) não fiquemos encalhados na nostalgia de estruturas e costumes que já não são fonte de vida no
mundo atual.
(D) todas as vezes que intentamos ler os sinais dos tempos na realidade atual, é conveniente ouvir os jovens
e os idosos.
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Questão 04
Em relação ao uso de tempos verbais no texto, analise as afirmativas.
I - Por expressarem uma atitude de conselho, as formas verbais sejamos e deixemos estão no modo
subjuntivo.
II - Chamam e trazem, formas verbais no modo indicativo, revelam uma atitude de certeza do falante em
relação ao fato tratado.
III - No trecho de modo que não fiquemos encalhados, a forma verbal está no subjuntivo, pois o falante
expressa atitude de suposição.
IV - As formas verbais despertar e aumentar, precedidas da preposição a, estão no imperativo, tanto que
indicam uma atitude de mando ou pedido do falante.
Estão corretas as afirmativas
(A) I e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
INSTRUÇÃO: Leia a tira Bichinhos de Jardim, de Clara Gomes, e responda às questões 05 e 06.

(ORMUNDO, W. e SCORSAFAVA, M. Conexões em língua portuguesa: gramática. São Paulo: Moderna, 2013.)

Questão 05
Sobre a tira, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

O humor da tira reside no fato de Caramelo insistir em usar roupa preta coladinha.
A expressão tradição secular sugere que os atores, neste século, usam roupa preta coladinha.
A joaninha apresenta uma única regra para agenciar Caramelo: nada de roupa preta coladinha.
A repetição de nada de roupa preta coladinha, por duas vezes e ameaça de uma terceira, enfatiza a
intenção da joaninha em obter a concordância de Caramelo.

Assinale a sequência correta.
(A) F, V, V, F
(B) V, V, V, F
(C) V, F, F, V
(D) F, F, V, V
Questão 06
Tomando os dois primeiros quadrinhos, quais tipos de pronomes aparecem, respectivamente?
(A) Tratamento, demonstrativo, possessivo e pessoal oblíquo.
(B) Pessoal reto, demonstrativo, tratamento e pessoal oblíquo.
(C) Possessivo, tratamento, interrogativo e demonstrativo.
(D) Interrogativo, pessoal oblíquo, pessoal reto e possessivo.
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Questão 07
Leia as frases abaixo.
− Ele é arroz de festa.
− Ele não sai das baladas.
− Ele vai muito a danceterias.
A respeito da linguagem usada nas frases, analise as afirmativas.
I - A expressão arroz de festa, muito usada antigamente, é exemplo de variedade histórica de linguagem.
II - As três frases possuem o mesmo sentido, mas a linguagem usada em cada uma revela uma época
diferente.
III - As frases Ele é arroz de festa. e Ele não sai das baladas. empregam nível coloquial de linguagem,
usado em contextos informais e familiares.
IV - A última frase tem sentido semelhante ao das anteriores, mas o registro de linguagem usado é
diferente.
Estão corretas as afirmativas
(A) II e III, apenas.
(B) I, II e IV, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) III e IV, apenas.
Questão 08
O padrão culto da língua deve ser usado em situações que exigem maior formalidade, levando em conta o
contexto e o interlocutor. Caracteriza-se pela conformidade ao conjunto de regras da gramática normativa.
Assinale a afirmativa que NÃO obedece ao padrão culto.
(A) Como você se vê daqui a dez anos?
(B) Minha namorada, minha filha e eu nos vestimos de palhaços para o baile.
(C) Todas as fotos foram enviadas ao investigador, anexas ao relatório.
(D) O policial afirmou que houveram muitos acidentes nas rodovias neste carnaval.

Noções de Informática
Questão 09
A coluna da esquerda apresenta ícones de botões do menu do Mozilla Firefox 34.0.5 e a da direita, a função
de cada botão. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1234-

(

) Histórico

(

) Nova janela

(

) Complementos

(

) Opções

Marque a sequência correta.
(A) 1, 3, 2, 4
(B) 2, 4, 1, 3
(C) 4, 2, 3, 1
(D) 3, 1, 4, 2
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Questão 10
O termo usado para referir aos e-mails não solicitados que geralmente são enviados para um grande número
de pessoas é:
(A) Forward.
(B) Spam.
(C) Cookie.
(D) Worm.

Questão 11
A coluna da esquerda apresenta aplicativos (acessórios) do Windows 7, em sua configuração padrão de
instalação, e a da direita, funções de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
(

1 - Windows Explorer
2 - Paint

(

3 - Prompt de Comando
(
(
(

4 - Word Pad
5 - Bloco de Notas

) Executa funções baseadas em texto (linha de
comando).
) Cria e edita arquivos de texto usando formatação de
texto básica.
) Exibe os arquivos e pastas do computador.
) Cria e edita desenhos.
) Cria e edita documentos de texto com formatação
completa.

Assinale a sequência correta.
(A) 3, 5, 1, 2, 4
(B) 5, 4, 1, 2, 3
(C) 3, 4, 2, 1, 5
(D) 4, 5, 3, 1, 2

Questão 12
A figura abaixo apresenta uma planilha do Microsoft Excel 2007 (idioma Português).

Sobre a planilha, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

O conteúdo da célula D1 pode ser a fórmula =A1*B1-B2
O conteúdo da célula D2 pode ser a fórmula =A1-B2+A2
O conteúdo da célula E1 pode ser a fórmula =B2+A2/B1
O conteúdo da célula E2 pode ser a fórmula =B2/(A1-1)+A2/(B1+2)

Assinale a sequência correta.
(A) V, F, V, F
(B) F, V, V, F
(C) V, F, F, V
(D) F, V, F, V
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Questão 13
A Figura I mostra a área de trabalho do Microsoft Word 2007 (idioma Português) com um texto selecionado
e duas regiões destacadas na barra de ferramentas numeradas por 1 e 2.
Figura I

Alterando as formatações destacas nas regiões 1 e 2 da Figura I para as destacadas nas regiões 1 e 2 da
Figura II, qual será a aparência do texto?
Figura II

(A) A importância da educação para o trânsito
Respeito, cortesia, cooperação, solidariedade e responsabilidade constituem os eixos determinantes da
transformação do comportamento do homem no trânsito. E, por isso, devem ser passados de geração a
geração.
(B) A importância da educação para o trânsito
Respeito, cortesia, cooperação, solidariedade e responsabilidade constituem os eixos
determinantes da transformação do comportamento do homem no trânsito. E, por isso,
devem ser passados de geração a geração.
(C)

(D)

A importância da educação para o trânsito
Respeito, cortesia, cooperação, solidariedade e responsabilidade constituem os eixos
determinantes da transformação do comportamento do homem no trânsito. E, por isso,
devem ser passados de geração a geração.
A importância da educação para o trânsito
Respeito, cortesia, cooperação, solidariedade e responsabilidade constituem os eixos determinantes da
transformação do comportamento do homem no trânsito. E, por isso, devem ser passados de geração a
geração.
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Ética e Filosofia
Questão 14
As normas morais e as normas jurídicas são estabelecidas pelos membros da sociedade, e ambas se destinam
a regulamentar as relações nesse grupo de pessoas. Há, então, vários aspectos comuns entre as normas
morais e jurídicas.
(COTRIM, G. Fundamentos da filosofia: história e grandes temas. São Paulo: Saraiva, 2013.)

Sobre os aspectos comuns entre as normas morais e as normas jurídicas, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Ambas apresentam caráter histórico.
Ambas se apoiam em valores culturais.
Ambas contam com a coerção legal do Estado.
Ambas visam à convivência entre as pessoas.

Assinale a sequência correta.
(A) V, V, F, V
(B) F, V, F, V
(C) F, F, V, F
(D) V, F, V, F
Questão 15
A ética ambiental trata das relações do ser humano com a natureza, a fim de garantir sua sustentabilidade.
Por sua vez, também se ocupa com as consequências nefastas dessa relação, como a poluição industrial e
agrícola, o esgotamento de recursos naturais, agressões que provocam o desequilíbrio do ecossistema [...] e
colocam em risco o destino do planeta. Também entra na discussão sobre ecologia e má distribuição de
renda, que obriga grande parcela da população mundial a viver em estado de fome e de miséria.
(ARANHA, M. L. de A., MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à
filosofia. São Paulo: Moderna, 2013.)

Sobre a ética ambiental, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

) Diz respeito exclusivamente às relações entre seres humanos.
) Discute problemas relacionados aos ecossistemas naturais e à ação humana.
) Participa de questões alusivas à poluição industrial e às consequências que ocasiona na natureza e no
ser humano.
) Está envolvida com temas da educação ambiental.

Assinale a sequência correta.
(A) F, V, F, V
(B) V, F, V, F
(C) F, V, V, V
(D) V, F, F, V
Questão 16
Pode-se considerar que os assuntos que dizem respeito à responsabilidade social das empresas com seus
funcionários, com os consumidores de seus produtos e serviços, e com os órgãos do governo constituem o
campo da ética aplicada relacionada à
(A) ética impositiva.
(B) ética utópica.
(C) ética da repressão.
(D) ética dos negócios.
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Questão 17
A dimensão referente aos sentimentos e emoções provocados no trânsito, como estresse, agressividade e
impaciência, pode ser entendida a partir da análise do dilema do trânsito, onde se constitui uma contradição
entre a concepção de rua como um espaço construído para todos e indivíduos com uma mentalidade marcada
pela hierarquia aristocrática. Além disso, há no Brasil uma crença compartilhada por condutores de veículos,
motociclistas e pedestres: a de que os problemas do trânsito estão relacionados a fatores externos - ausência
de estrutura física adequada de funcionamento das vias públicas. A partir disso pode-se destacar a falta de
conscientização em relação aos direitos e, principalmente, aos deveres de cada um ao sair de casa.
(PITANGA, C. V. Fé em Deus e pé na tábua: ou como e por que o trânsito enlouquece no Brasil. Horiz. antropol., Porto
Alegre, v. 18, n. 37, June 201. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010471832012000100021&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 18/01/2015.)

Depreende-se da leitura do texto que os problemas do trânsito no Brasil, além de aspectos relacionados à
engenharia de trânsito (fatores externos), dizem respeito também a outros fatores. Em relação a esses fatores,
considere:
I - Civilidade e respeito às leis.
II - Igualdade de todos perante a lei.
III - Convivência no espaço público e social.
Integram esses outros fatores:
(A) I e II, apenas.
(B) I, II e III.
(C) II e III, apenas.
(D) I e III, apenas.

História e Geografia de Mato Grosso
Questão 18
Sobre as relações de Dom Aquino Corrêa com o Estado Novo, é correto afirmar:
(A) Foram marcadas pela oposição do Arcebispo ao Governo Vargas.
(B) Foram de proximidade e aliança política.
(C) Foram de distanciamento, pois o Arcebispo não aceitava relação entre Igreja e Política.
(D) Entre esse Arcebispo e o Estado Novo, as relações foram apenas protocolares.
Questão 19
Sobre a Guerra da Tríplice Aliança, assinale a afirmativa correta.
(A) As forças inimigas foram vencidas pela aliança militar entre mato-grossenses e paraguaios.
(B) A numerosa população de Dourados e Nioaque evitou a invasão inimiga.
(C) A Província de Mato Grosso precariamente militarizada foi facilmente atacada pelas forças inimigas.
(D) Mato Grosso do Sul perdeu grande parte de seu território ao Sul e ao Leste para os invasores.
Questão 20
Pela forma como se deu o crescimento econômico e demográfico de Mato Grosso no século XX, surgiu a
situação inusitada de existirem duas regiões distintas no mesmo Estado, com pouca articulação econômica
entre si e “duas capitais”, dificultando as relações políticas internas e extravasando para o cenário nacional.
(ARAUJO, V. de C. Paz sob fogo cerrado. (1945-2002). Cuiabá: EdUFMT, 2012.)

O problema de que trata o texto foi enfrentado por grupos políticos de Mato Grosso e por agências federais
em meados da década de 70 do século XX. Como consequência, ocorreu
(A) a criação do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Lei Complementar N.º 31, de 11 de outubro de
1977.
(B) a definição da área da Amazônia Legal por meio de dispositivo constitucional próprio.
(C) a imposição do Ato Institucional número 6 modificando o equilíbrio político no Estado.
(D) o pacote de abril de 1977 visando mudar a representação política do Estado no Congresso Nacional.
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Questão 21
A falta de força policial disponível tem sido sério obstáculo à dispersão e extinção dos quilombos nas
cabeceiras do rio Manso. Trato, porém, de meios de batê-los e extingui-los inteiramente, prendendo os
escravos fugidos, desertores e criminosos que ali se acham.
(Relato de Chefe de Polícia Interino da Província de Mato Grosso, Ernesto Júlio Bandeira de Melo,
ao Conselheiro Barão de Três Barras, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Justiça.
Cuiabá, 29 de março de 1871, fl.5v. Citado por SIQUEIRA, E. M. História de Mato Grosso. Da
ancestralidade aos nossos dias. Cuiabá, Entrelinhas, 2002.)

A partir da leitura do texto acima, analise as afirmativas.
III III IV -

Existiram quilombos em Mato Grosso.
Escravos fugidos foram tratados como criminosos.
Não havia escravidão em Mato Grosso
Resolver os problemas provocados pelas fugas de escravos era responsabilidade exclusiva dos
Proprietários de Engenhos.

Estão corretas as afirmativas
(A) III e IV.
(B) I e IV.
(C) II e III.
(D) I e II.

Questão 22
Sobre aspectos da Geografia Física do estado de Mato Grosso, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) Há três grandes biomas: Amazônia, Cerrado e Pantanal. Ao norte, o estado é coberto por floresta
equatorial, a Floresta Amazônica.
(B) O principal divisor de águas de Mato Grosso é o Planalto dos Parecis que divide as águas que correm
para três bacias hidrográficas: Amazônica, Platina e do Araguaia-Tocantins.
(C) De maneira geral, o relevo é composto por chapadas e planaltos na região central, planícies a oeste,
planaltos residuais ao norte e depressões ao sul do estado.
(D) O clima no estado caracteriza-se como temperado com variações na direção sul, chegando a atingir
temperaturas elevadas devido às massas de ar frequentes nos meses de agosto e setembro.

Questão 23
O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães é um dos principais atrativos turísticos do estado de Mato
Grosso. Sobre esse local, analise as afirmativas.
I - Integra a Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, protegendo as cabeceiras do rio Cuiabá, um dos
principais formadores do Pantanal Mato-grossense, apresenta cachoeiras e cavernas que atraem
turistas para o local.
II - No parque predomina a vegetação de florestas e as principais atrações resultam do relevo da região, de
baixa altitude e elevada latitude, que forma atrativos como o canyon denominado Portão do Inferno.
III - O córrego da Salgadeira está localizado na parte baixa dos contrafortes da Chapada, sua denominação
deve-se aos antigos viajantes que ali salgavam a carne e expunham ao sol para secar; a carne de sol
integra a tradição cultural mato-grossense até os dias atuais.
Está correto o que se afirma em
(A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II e III.
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Questão 24
As áreas urbanas do estado de Mato Grosso se consolidaram de diferentes formas durante o processo de
expansão da fronteira agrícola. Sobre o assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
(

(

(

) Até o início dos anos 1970, o perímetro urbano de Cuiabá não tinha sofrido alterações significativas;
apenas nas décadas seguintes, e para suportar a explosão demográfica e a pressão da população
residente e migrante, o poder público delimitou áreas urbanas e de expansão.
) A transformação do aspecto urbano de Várzea Grande, nos anos 1970 e 1980, foi possível em face da
disponibilização de lotes urbanos, antigas terras devolutas municipais e do aumento do número de
loteamentos.
) Cáceres se destacou durante os anos 80 do século XX, pelos avanços na produção de grãos na
fronteira agrícola e pelo expressivo aumento da área urbana, o que acarretou demandas na
infraestrutura como saneamento básico e habitação.

Assinale a sequência correta.
(A) V, F, V
(B) V, V, F
(C) F, F, V
(D) F, V, F
Questão 25
[...] a discussão da sua constituição veio desde a década de 50. A primeira proposta foi do ano de 1952 e
mostrava uma área cinco vezes maior do que é hoje. Sua criação ocorreu em 1961. Os interesses
imobiliários mato-grossenses se posicionaram contra a sua constituição. Foram realizadas sucessivas
divisões no projeto [...]. A área contemplou a territorialidade integral de algumas etnias, mas deixou fora
parcelas significativas de território tradicional de povos que lá habitavam. Os Panará, Ikpeng, Kindsedge e
os Caiabi perderam territórios na sua ida para o local [...].
(Adaptado de http://www.axa.org.br/anexo/no-ponto-sociedade/. Acesso em 18/05/2015.)

O texto retrata a criação
(A) do Parque Indígena do Xingu e as dificuldades enfrentadas pelos povos indígenas em relação aos seus
antigos territórios.
(B) do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães e a realocação dos indígenas que não poderiam
continuar vivendo na unidade de conservação.
(C) da Comunidade Quilombola de Mata-Cavalo e os problemas territoriais das etnias envolvidas.
(D) da Comunidade Tradicional de Bom Sucesso que, devido à sua proximidade com a área urbana, perdeu
extensas áreas territoriais.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Noções de Gestão Pública
Questão 26
Poder centralizado, apego às normas e regulamentos, comunicação formal, concentração no processo e na
documentação, atendimento às demandas do cidadão são características da Administração Pública
(A) Patrimonialista.
(B) Gerencial.
(C) Moderna.
(D) Burocrática.
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Questão 27
O Princípio da Administração Pública que prima pela transparência dos atos que pratica, além de
proporcionar todas as informações solicitadas, públicas ou privadas, que constem de bancos de dados
públicos, refere-se à
(A) moralidade.
(B) publicidade.
(C) legalidade.
(D) eficiência.

Questão 28
Em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), é correto afirmar:
(A) Extingue limitações à expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado.
(B) Disciplina as transferências de recursos apenas a entidades privadas.
(C) Dispõe sobre o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados pelo orçamento.
(D) Indica empenho por estimativa para colher despesas com o valor não identificado previamente.

Questão 29
É uma das Modalidades de Licitação Pública, de acordo com a Lei N.º 8.666/1993:
(A) Empenho.
(B) Menor preço.
(C) Tomada de preço.
(D) Execução direta.

Noções de Direito Administrativo e Constitucional
Questão 30
A posse e a conquista da estabilidade em cargo público na Administração Pública dependem do
cumprimento prévio de uma série de formalidades previstas na Constituição Federal Brasileira. Sobre o
assunto, analise as afirmativas.
I - São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento
efetivo em virtude de concurso público.
II - O servidor público estável poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em
julgado.
III - O servidor em estágio probatório passará por avaliações de desempenho, que poderão resultar em
exoneração.
IV - Se o cargo público em que o servidor inicialmente tomou posse for extinto, este será exonerado da
Administração.
Estão corretas as afirmativas
(A) I e II, apenas.
(B) II, III e IV, apenas.
(C) III e IV, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
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Questão 31
O cargo público pode ser entendido como um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a
servidor, com a devida previsão na estrutura da Administração Pública. A Constituição Federal Brasileira
estabelece disposições gerais aplicadas a esse servidor. Em relação ao assunto, assinale a afirmativa correta.
(A) O prazo de validade do concurso público é de até cinco anos.
(B) As investiduras em cargo público e em cargo em comissão dependem sempre de aprovação prévia em
concurso público de provas e títulos.
(C) É vedada a contratação por tempo determinado sem aprovação prévia em concurso público.
(D) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
Questão 32
Qual alternativa NÃO apresenta fundamento da República Federativa do Brasil?
(A) A dignidade da pessoa humana.
(B) A construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
(C) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
(D) O pluralismo político.
Questão 33
NÃO é garantia prevista no art. 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988:
(A) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
(B) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
(C) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, a qualquer hora, por
determinação judicial.
(D) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Legislação Básica
Questão 34
Conforme dispõe a Lei Complementar Estadual N.º 04/1990 acerca da posse em cargo público, assinale a
afirmativa correta.
(A) A posse deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de provimento, não se
admitindo prorrogação do prazo.
(B) A posse pode ocorrer em 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de provimento, admitindo-se
prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias.
(C) A posse pode ocorrer em 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de provimento, admitindo-se
prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias.
(D) A posse deve ocorrer em 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de provimento, não se
admitindo prorrogação do prazo.

Questão 35
Assinale a alternativa que NÃO apresenta hipótese permissiva de concessão das licenças previstas na Lei
Complementar Estadual N.º 04/1990.
(A) Efetivo exercício no serviço público estadual por 5 (cinco) anos ininterruptos.
(B) Falecimento do cônjuge, companheiro, pais ou filhos.
(C) Convocação para o serviço militar.
(D) Desempenho de mandato em associação de classe de âmbito estadual.
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Questão 36
Conforme a Lei Complementar Estadual N.º 04/1990 acerca do exercício em cargo público, assinale a
afirmativa correta.
(A) O servidor empossado em cargo público de provimento efetivo deve entrar em exercício em 30 (trinta)
dias, contados da data da posse.
(B) O servidor empossado em cargo público de provimento efetivo deve entrar em exercício em 30 (trinta)
dias, contados da data de publicação do ato de posse.
(C) O servidor empossado em cargo público de provimento efetivo deve entrar em exercício em 15 (quinze)
dias, contados da data de publicação do ato de posse.
(D) O servidor empossado em cargo público de provimento efetivo deve entrar em exercício em 15 (quinze)
dias, contados da data da posse.

Questão 37
Tendo em consideração a Lei Complementar Estadual N.º 112/2002, que institui o Código de Ética
Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso, assinale a afirmativa correta.
(A) Todo expediente de apuração deverá ser remetido à Secretaria de Estado de Administração, em se
tratando de servidores dos Poderes Executivo e Legislativo.
(B) A cominação de advertência será transcrita na ficha funcional do servidor faltoso por um período de 3
(três) anos, para todos os efeitos legais.
(C) O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Ética Funcional
pode ser instaurado tanto contra servidor público quanto contra prestador de serviços contratado.
(D) A cominação de censura ética será transcrita na ficha funcional do servidor ativo por um período de 2
(dois) anos, para todos os efeitos legais.

Questão 38
Conforme dispõe a Lei Complementar Estadual N.º 537/2014, assinale a afirmativa correta.
(A) 50% (cinquenta por cento) dos cargos em comissão do DETRAN/MT devem ser ocupados por
servidores efetivos.
(B) 30% (trinta por cento) dos cargos em comissão do DETRAN/MT devem ser ocupados por servidores
efetivos.
(C) O cargo de Corregedor Setorial é de livre nomeação, não estando reservado a servidores efetivos.
(D) Os cargos em comissão do DETRAN/MT são de livre nomeação, não se impondo serem ocupados por
servidores efetivos.

Questão 39
Considerando o disposto no Decreto N.º 2.510/2014 acerca das competências da estrutura organizacional do
DETRAN/MT, assinale a afirmativa correta.
(A) A Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI) tem competência para julgar os recursos
interpostos de infrações de trânsito.
(B) O Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN) é órgão apenas consultivo, tendo como missão formular
políticas, diretrizes e normas relativas ao trânsito no Estado de Mato Grosso.
(C) A Ouvidoria Setorial tem como missão garantir a eficiência e a eficácia no atendimento das demandas
do cidadão, competindo-lhe deliberar em conjunto com a Unidade Setorial de Correição nos casos de
desvios de conduta de fornecedores.
(D) A Unidade Setorial de Correição tem competência para atuar apenas na prevenção e repressão de
desvios de conduta de servidores.
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Questão 40
Tendo em consideração o que estabelece a Lei Complementar Estadual N.º 04/1990, assinale a alternativa da
qual NÃO decorra vacância.
(A) Exoneração.
(B) Nomeação em outro cargo inacumulável.
(C) Acesso.
(D) Aposentadoria.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Legislação de Trânsito
Questão 41
De acordo com a Lei N.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (CTB), NÃO são vias terrestres:
(A) Praias privadas.
(B) Vias internas pertencentes aos condomínios.
(C) Ruas.
(D) Estradas.
Questão 42
O Sistema Nacional de Trânsito, conforme a Lei N.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
NÃO é integrado
(A) pela Polícia Rodoviária Federal.
(B) pelos Conselhos Estaduais de Trânsito (CETRAN).
(C) pela Polícia Ferroviária Federal.
(D) pelas Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI).
Questão 43
A coluna da esquerda apresenta órgãos e entidades que detêm a competência em matéria de trânsito, e a da
direita, as respectivas atribuições de acordo com a Lei N.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
Trânsito

(

2 - Juntas Administrativas de Recursos de
Infrações (JARI)

(

3 - Conselhos
(CETRAN)

Trânsito

(

4 - Órgãos ou Entidades Executivos de
Trânsito dos Estados e do Distrito Federal

(

1 - Conselho
Nacional
(CONTRAN)

de

Estaduais

de

5 - Órgãos e Entidades Executivos de Trânsito
dos Municípios

(

) Registrar, emplacar, selar a placa, e
licenciar veículos, expedindo o Certificado
de Registro e o Licenciamento Anual.
) Julgar os recursos interpostos contra
decisões das JARI.
) Aprovar, complementar ou alterar os
dispositivos de sinalização e os dispositivos
e equipamentos de trânsito.
) Implantar, manter e operar sistema de
estacionamento rotativo pago nas vias.
) Julgar os recursos interpostos pelos
infratores.

Assinale a sequência correta.
(A) 3, 5, 2, 1, 4
(B) 1, 4, 3, 2, 5
(C) 4, 3, 1, 5, 2
(D) 5, 2, 4, 3, 1
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Questão 44
Joaquim Pé na Tabua está dirigindo seu carro de passeio no sentido bairro centro da cidade, que possui duas
faixas de rolamentos. Joaquim circula pela faixa da esquerda e percebe que outro condutor tem o propósito
de ultrapassá-lo. Joaquim Pé na Tábua, de acordo com a Lei N.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), deverá
(A) permanecer na faixa da esquerda e acelerar a marcha.
(B) deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha.
(C) deslocar-se para a faixa da direita e acelerar a marcha.
(D) permanecer na faixa da esquerda, embora a da direita esteja livre.

Questão 45
Sobre a conduta do condutor, conforme dispõe a Lei N.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(
(

) O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
) Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida,
acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço.
) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz alta durante a noite e, durante o dia,
nos túneis providos de iluminação pública.
) O condutor de veículo não poderá usar a buzina para fazer as advertências necessárias a fim de evitar
acidentes.
) O condutor não deverá abrir a porta do veículo, deixá-la aberta sem antes se certificar de que isso não
constitui perigo para ele e para outros usuários da via.

Assinale a sequência correta.
(A) V, F, F, V, F
(B) F, V, V, F, V
(C) F, F, V, V, F
(D) V, V, F, F, V

Questão 46
Pedro Velocidade Máxima, de acordo com a Lei N.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
NÃO poderá circular com sua motocicleta nas vias
(A) sem o licenciamento anual.
(B) utilizando capacete de segurança com viseira.
(C) segurando o guidom com as duas mãos.
(D) transportando passageiro com capacete de segurança.

Questão 47
Luiza Viajar Feliz irá com a sua família de automóvel até a cidade do Rio de Janeiro para aproveitar o verão
nas praias cariocas. Conforme a Lei N.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nas vias rurais,
nas rodovias, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima que Luiza deverá observar
será de
(A) 80 km/h.
(B) 110 km/h.
(C) 60 km/h.
(D) 90 km/h.
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Questão 48
Leonardo Bonito tem 8 anos de idade. De acordo com a Lei N.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), deverá ser transportado na camioneta de sua mãe
(A) no banco da frente com o cinto de segurança.
(B) no banco da frente entre a sua mãe e seu genitor com cinto de segurança.
(C) no banco traseiro no colo de sua irmã, maior, sem o cinto de segurança.
(D) no banco traseiro com cinto de segurança.
Questão 49
Carlos Rodando Brasil, motorista profissional, transporta soja todo ano em seu caminhão de Cuiabá-MT
para o porto de Santos-SP. Conforme dispõe a Lei N.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é
vedado a Carlos, no exercício de sua profissão, dirigir por mais de
(A) 3 (três) horas ininterruptas.
(B) 6 (seis) horas ininterruptas.
(C) 4 (quatro) horas ininterruptas.
(D) 8 (oito) horas ininterruptas.
Questão 50
Mario Aventureiro acaba de adquirir uma bicicleta de corridas. De acordo com a Lei N.º 9.503/1997, Código
de Trânsito Brasileiro (CTB), a bicicleta é classificada como veículo de
(A) tração animal e de carga.
(B) carga e aprendizagem.
(C) reboque e de tração animal.
(D) propulsão humana e de passageiro.
Questão 51
Segundo a Lei N.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (CTB), NÃO é equipamento obrigatório para
veículos:
(A) Cinto de segurança.
(B) Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo para veículos de condução
escolar.
(C) Encosto de cabeça para todos os tipos de veículos automotores.
(D) Espelho retrovisor do lado direito para bicicleta.
Questão 52
Considerando a Lei N.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (CTB), analise as afirmativas.
I - Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando houver mudança de
categoria.
II - Não é requisito exigido do condutor para conduzir veículo elétrico ser penalmente imputável.
III - A autorização para conduzir bicicletas ficará a cargo do Município.
IV - Ao candidato aprovado no exame de habilitação, será conferida permissão para dirigir, com validade
de 2 (dois) anos.
V - O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa
voltar a dirigir.
Estão corretas as afirmativas
(A) I, III e V, apenas.
(B) II, III e IV, apenas.
(C) I e IV, apenas.
(D) II e V, apenas.
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Questão 53
A Lei N.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dispõe que as placas com as cores verde e
amarela da bandeira nacional serão usadas pelos veículos de representação pessoal do
(A) Presidente da Assembleia Legislativa e do Prefeito.
(B) Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Governador.
(C) Presidente do Senado Federal e do Presidente do Supremo Tribunal Federal.
(D) Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e dos Oficiais Generais das Forças Armadas.

Questão 54
Estabelece a Lei N.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que os condutores de veículos
automotores são habilitados por categoria: A, B, C, D e E. Nicole Linda Rosa é habilitada há mais de cinco
anos na categoria “B” e pretende mudar para a categoria “C”, para dirigir veículo motorizado de carga.
NÃO é requisito para Nicole mudar de categoria:
(A) Estar habilitada há 1 (um) ano na categoria “B”.
(B) Submeter-se a exame de aptidão física e mental.
(C) Não ter cometido qualquer infração grave.
(D) Não ser reincidente em infrações médias, durante os últimos 12 (doze) meses.

Questão 55
Carlos Estudioso foi reprovado no exame de direção veicular. De acordo com a Lei N.º 9.503/1997, Código
de Trânsito Brasileiro (CTB), Carlos poderá repetir o exame a partir da divulgação do resultado, no mínimo,
em
(A) 30 dias.
(B) 15 dias.
(C) 20 dias.
(D) 45 dias.

Questão 56
De acordo com a Lei N.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os veículos destinados à
formação de condutores serão identificados por
(A) uma faixa amarela, de vinte centímetros de largura, pintada ao longo da carroceria, à meia altura, com a
inscrição AUTOESCOLA na cor preta.
(B) uma faixa vermelha, de vinte centímetros de largura, pintada ao longo da carroceria, à meia altura, com
a inscrição AUTOESCOLA na cor amarela.
(C) uma faixa verde, de vinte centímetros de largura, pintada ao longo da carroceria, à meia altura, com a
inscrição AUTOESCOLA na cor azul.
(D) uma faixa preta, de vinte centímetros de largura, pintada ao longo da carroceria, à meia altura, com a
inscrição AUTOESCOLA na cor branca.

Questão 57
A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor, de acordo com a Lei N.º 9.503/1997 (CTB), NÃO
terá
(A) fé pública.
(B) identificação.
(C) cadastro de pessoa física.
(D) tipo sanguíneo.
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Questão 58
Ciro Pedrinhas Trabalhador comprou uma motocicleta com o propósito de realizar o transporte remunerado
de mercadorias. De acordo com a Lei N.º 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e suas
atualizações, é INCORRETO afirmar que Ciro poderá transportar água e gás depois que
(A) instalar protetor de motor mata-cachorro.
(B) instalar recipiente cilíndrico para o transporte de produtos tóxicos.
(C) instalar aparador de linha antena corta-pipas.
(D) registrar o veículo como de categoria de aluguel.

Questão 59
A coluna da esquerda apresenta a classificação escalonada da infração e sua respectiva pontuação e a da
direita, as descrições legais das infrações, em conformidade com a Lei N.º 9.503/1997, Código de Trânsito
Brasileiro (CTB). Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 - Gravíssima – 7 (sete) pontos

(

2 - Grave – 5 (cinco) pontos
(
3 - Média – 4 (quatro) pontos
4 - Leve – 3 (três) pontos
(

(

) Estacionar o veículo afastado da guia da calçada
(meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro;
Usar buzina entre as vinte e duas e as seis horas.
) Dirigir o veículo utilizando fones nos ouvidos
conectados à aparelhagem sonora; parar o
veículo sobre a faixa de pedestres na mudança
de sinal luminoso.
) Dirigir veículo com validade da Carteira
Nacional de Habilitação vencida há mais de 30
(trinta) dias; Avançar o sinal vermelho do
semáforo.
) Transitar com o farol desregulado de forma a
perturbar a visão de outro condutor;
Desobedecer às ordens emanadas da autoridade
competente de trânsito.

Assinale a sequência correta.
(A) 4, 3, 1, 2
(B) 2, 4, 1, 3
(C) 3, 2, 4, 1
(D) 1, 4, 2, 3

Questão 60
Conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei N.º 9.503/1997, NÃO é penalidade a ser
aplicada pelas autoridades de trânsito em suas respectivas circunscrições:
(A) Advertência por escrito.
(B) Apreensão do veículo.
(C) Realização de teste de dosagem de alcoolemia.
(D) Frequência obrigatória em curso de reciclagem.
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Edital n.º 001/2015 – DETRAN/MT, DE 24 DE ABRIL DE 2015

Nome:_____________________________________________________________
Cargo: Auxiliar do Serviço de Trânsito

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO CANDIDATO

01

16

31

46

02

17

32

47

03

18

33

48

04

19

34

49

05

20

35

50

06

21

36

51

07

22

37

52

08

23

38

53

09

24

39

54

10

25

40

55

11

26

41

56

12

27

42

57

13

28

43

58

14

29

44

59

15

30

45

60
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Esta folha é destinada para uso EXCLUSIVO do candidato.

Áreas de Atuação: Atendimento, Motorista, Auxiliar de Informática e Auxiliar de Manutenção

