
Fiscal de Transportes  

Prefeitura Municipal de Maricá 

Empresa Pública de Transporte – EPT 
 
 

FISCAL DE TRANSPORTES 
 
 
 

 
Língua Portuguesa  
Compreensão e interpretação de texto.  ......................................................................................... 3 
Significado das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos. ................................... 42 
Ortografia oficial; emprego das letras, emprego das palavras, acentuação gráfica, emprego da 
crase.  ........................................................................................................................................... 33 
Classe das palavras. Flexão de gênero, número e grau dos substantivos e dos adjetivos.  .......... 44 
Emprego dos verbos regulares, irregulares e anômalos.  ............................................................. 52 
Emprego dos pronomes.  .............................................................................................................. 48 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.  ....................................................... 65 
Divisão  silábica.  .......................................................................................................................... 39 
Pontuação.  ................................................................................................................................... 39 
Abreviaturas e siglas.  ................................................................................................................... 31 
Coletivos.  ..................................................................................................................................... 45 
Aumentativos e diminutivos.  ........................................................................................................ 47 
 
Raciocínio Matemático  
Raciocínio lógico quantitativo.  ...................................................................................................... 95 
Números: sistemas de numeração. Numeração decimal; operações com números naturais: adição, 
subtração, multiplicação e divisão. Propriedades, múltiplos e divisores. Máximo divisor comum e 
mínimo múltiplo comum. Operações com frações: adição, subtração, multiplicação e divisão.  ...... 5 
Porcentagem. Propriedades.  ....................................................................................................... 39 
Medidas: medida de tempo; sistema brasileiro de metrologia: medidas de comprimento, área, vo-
lume e massa; sistema monetário brasileiro.  ............................................................................... 29 
Análise combinatória, probabilidade e estatística: combinações e permutações, números binomi-
ais, espaço amostral, espaços de probabilidades, probabilidades condicionais, distribuição binomi-
al, medidas de centralidade e de dispersão. Sequências e Progressões.  .................................... 45 
Geometria analítica plana e espacial.  .......................................................................................... 74  
Números Complexos: operações e propriedades. Resolução de situações-problema.  ................ 90 
Jogos e desafios da matemática.  ................................................................................................. 94 
 
Noções de Administração  ................................................................................................... 1 a 66 
Princípios fundamentais de administração nos setores público e privado.  
A teoria da burocracia.  
Princípios Constitucionais da Administração Pública.  
Princípios de administração  gerencial setor público.  
Funções do Administrador.  
Processo administrativo.  
Processo decisório  e resolução de problemas.  
Conceitos básicos de planejamento e orçamento no setor público.   
Técnicas para tomada de decisão.  
Conceitos básicos de organização.  
Funções organizacionais.   
Motivação. Comunicação. Liderança. Processo de controle. Indicadores de desempenho:  eficiên-
cia, eficácia e efetividade.  
Conceitos e controles financeiros e orçamentários da receita  e da despesa pública.  



Fiscal de Transportes  

 
Lei Orgânica do Município de Maricá: Título I – Dos Princípios Fundamentais: Art. 1º ao 6º. Títu-
lo III - Da Organização Municipal: Art. 36 a 66. Título IV – Da Organização dos Poderes: Capítulo I. 
Do Poder Legislativo: Art. 67 a 69. Capítulo II. Do Poder Executivo: Art. 117 a 134. Título V – Da 
Organização Administrativa Municipal. Art. 143 a 158. Título VI – Da Ordem Econômica, Financei-
ra e do Meio Ambiente. Capítulo IV. Das Obras e dos Serviços Públicos: Art. 266 a 286.  
 
Leis complementares municipais nº 244, de 11/09/2014, e nº 254, de 12/02/2014. Decretos muni-
cipais nº 109, de 22/10/2014, e nº 025, de 16/03/2015.  
 
História de Maricá: aspectos sociais, financeiros, políticos, religiosos, ambientais, turísticos, es-
portivos, culturais, geográficos, regionais e legais que caracterizam e formam a história do Municí-
pio de Maricá. ......................................................................................................................... 1 a 92 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
Competências e características pessoais necessárias ao fiscal do transporte coletivo urbano.  ..... 1 
Equipamentos e tecnologias utilizados para fiscalização do transporte coletivo urbano. ................ 4 
Fiscalização de transporte rodoviário nas plataformas da estação rodoviária e terminais.  ............. 7 
Acompanhamento, monitoramento, controle e fiscalização.  ........................................................... 7 
Procedimentos de fiscalização do fluxo de usuários e ação em caso de ocorrências de problemas.  
Noções de planejamento e gerenciamento de manutenção de veículos.  ..................................... 11 
Conservação e documentação obrigatória atinente à condução do veículo.  ................................ 13 
Segurança Viária.  ........................................................................................................................ 15 
Legislação do uso do solo: Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade Urbana.  ....................... 15 
Lei federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, com as alterações e atualizações posteriores.  ... 16 
Legislação de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro, Lei n° 9.503, de 23/09/97 e atualizações 
posteriores.  .................................................................................................................................. 21 
Acessibilidade: finalidade e políticas.  ........................................................................................... 61 
Malha rodoviária e qualidade do transporte. Fiscalização. Transporte intermunicipal e metropolita-
no.  ............................................................................................................................................... 63 
Sistema Nacional de Viação: Lei nº 12.379/2011.  ........................................................................ 65 
Resolução n° 160 de 22/04/04 do CONTRAN e atualizações posteriores.  ................................... 69 
Resolução CONTRAN nº 210/2006 (limites de peso e dimensões para veículos que transitem por 
vias terrestres e dá outras providências.  ...................................................................................... 98 
Segurança do Trabalho: Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção 
Coletiva (EPCs), primeiros socorros.  ......................................................................................... 100 
Conhecimento de tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, 
como política, gestão pública, economia, entre outros.  .............................................................. 102 

 
 
Noções básicas de informática:  
Windows,  ....................................................................................................................................... 5 
Word,  ........................................................................................................................................... 28 
Excel,  ........................................................................................................................................... 55 
Correio eletrônico.  ........................................................................................................................ 79 
Conceito de Internet e Intranet.  .................................................................................................... 86 


