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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto que servirá de base para as questões 01 a 
07:  
 

TENTAÇÃO 
 

Ela estava com soluço. E como se não bastasse a 
claridade das duas horas, ela era ruiva. 

Na rua vazia as pedras vibravam de calor - a 
cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua 
casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa 
esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se 
não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a 
interrompia de momento a momento, abalando o queixo 
que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma 
menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, 
desalento contra desalento. Na rua deserta nenhum sinal 
de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma 
revolta involuntária. Que importava se num dia futuro 
sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de 
mulher? Por enquanto ela estava sentada num degrau 
faiscante da porta, às duas horas. O que a salvava era 
uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-
a com um amor conjugal já habituado, apertando-a 
contra os joelhos. 

Foi quando se aproximou a sua outra metade 
neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de 
comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, 
acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de 
um cão. Era um basset lindo e miserável, doce sob a sua 
fatalidade. Era um basset ruivo. 

Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, 
arrastando seu comprimento. Desprevenido, 
acostumado, cachorro.  

A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente 
avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua 
vibrava. Ambos se olhavam. 

Entre tantos seres que estão prontos para se 
tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que 
viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia 
suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, 
fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande 
soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. 
Também ela passou por cima do soluço e continuou a 
fitá-lo. 

Os pêlos de ambos eram curtos, vermelhos. 
Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se 

apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia 
tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. 
Pediam-se com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos.  

No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto 
sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no 
meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães 
maiores, de tantos esgotos secos - lá estava uma menina, 
como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam 
profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um 
instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez 
à gravidade com que se pediam. 

Mas ambos eram comprometidos. 

Ela com sua infância impossível, o centro da 
inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. 
Ele, com sua natureza aprisionada. 

A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O 
basset ruivo afinal despregou-se da menina e saiu 
sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento 
nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe 
compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que 
mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, 
até vê-lo dobrar a outra esquina. 

Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez 
olhou para trás. 

Clarice Lispector 

 

QUESTÃO 01 

Observando as características inerentes ao texto, 
podemos classificá-lo quanto ao gênero em: 
 
A) Epopeia; 
B) Conto; 
C) Resenha; 
D) Dissertação; 
E) Diário. 
 

QUESTÃO 02 

Não podemos inferir sobre o texto lido: 
 
A) Ser ruivo era ser diferente e sofrer preconceito por 

essa diferença; 
B) A menina mora em uma cidade pequena; 
C) O amor da menina pelo cão durou o resto de sua vida, 

ela jamais o esqueceu; 
D) O cachorro chamou a atenção da menina porque 

também era ruivo, ela via nele sua outra metade; 
E) O título do texto é uma metáfora que significa querer o 

proibido. 
 

QUESTÃO 03 

Identifique entre as palavras tiradas do texto nos itens a 
seguir a que tem o número de letras maior que o número 
de fonemas. 
 
A) Claridade; 
B) Bolsa; 
C) Desalento; 
D) Serem; 
E) Esgotos. 
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QUESTÃO 04 

Observe os trechos extraídos do texto: 
 
“...abalando o queixo que se apoiava conformado na 
mão” 
“Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la 
erguer insolente uma cabeça de mulher?” 
“Foi quando se aproximou a sua outra metade neste 
mundo, um irmão em Grajaú” 
“Pediam-se com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos.” 
 
Os vocábulos destacados são classificados 
morfologicamente, respectivamente, em: 
 
A) Pronome relativo, pronome interrogativo, parte 

integrante do verbo, pronome recíproco; 
B) Conjunção integrante, pronome interrogativo, parte 

integrante do verbo, pronome recíproco; 
C) Pronome relativo, pronome indefinido , pronome 

apassivador, pronome reflexivo; 
D) Pronome indefinido, pronome relativo, pronome 

apassivador, pronome recíproco; 
E) Pronome relativo, pronome indefinido, parte 

integrante do verbo, pronome apassivador. 
 

QUESTÃO 05 

Em: “Por enquanto ela estava sentada num degrau 
faiscante da porta, às duas horas.” Observa-se a 
obrigatoriedade do uso do sinal indicativo de crase. 
Marque a opção em que o uso da crase é facultativo: 
 
A) Você gostou do molho à bolonhesa? 
B) Às vezes, somos surpreendidos pelo destino; 
C) Voltei à casa dos meus pais, depois de vários anos 

longe; 
D) Fui à Bolívia nas férias escolares; 
E) Entreguei o convite à minha amiga.  
 

QUESTÃO 06 

Analise o trecho: “Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, 
séria”. Indique a alternativa que contém erro na análise 
sintática do mesmo: 
 
A) O predicado é verbo-nominal; 
B) Em: “olhava-o” o termo destacado é objeto direto; 
C) Sob os cabelos é adjunto adverbial; 
D) O sujeito é desinencial; 
E) O período é simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 07 

As palavras claridade, desalento e guarda-sol foram 
formadas, respectivamente, pelo processo de:  
 
A) Composição por aglutinação, derivação prefixal e 

composição por justaposição; 
B) Derivação sufixal, derivação prefixal e  composição 

por justaposição; 
C) Derivação imprópria, derivação parassintética e 

composição por justaposição; 
D) Derivação sufixal, derivação prefixal e composição por 

aglutinação; 
E) Derivação prefixal, derivação parassintética e 

composição por aglutinação. 
 

QUESTÃO 08 

Veja esta frase de Rubem Alves: “As palavras só têm 
sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. 
Aprendemos palavras para melhorar os olhos". 
 
As orações destacadas podem ser classificadas 
sintaticamente, respectivamente, como: 
 
A) Oração subordinada adverbial condicional e oração 

subordinada adverbial consecutiva; 
B) Oração principal e oração subordinada adverbial final 

reduzida de infinitivo; 
C) Oração subordinada adverbial condicional e oração 

subordinada adverbial  final reduzida de infinitivo; 
D) Oração subordinada substantiva completiva nominal e 

oração subordinada adverbial temporal; 
E) Oração principal e oração subordinada adverbial 

consecutiva. 
 

QUESTÃO 09 

Assinale a alternativa que apresenta erro de regência 
verbal: 
 
A) O filme a que assisti foi maravilhoso; 
B) Aquele é o candidato em cujas palavras acreditei; 
C) A polícia vai proceder a um inquérito; 
D) Informei-lhe sobre o horário da prova; 
E) Carlos Drummond de Andrade é um autor de cuja 

obra gosto. 
 

QUESTÃO 10 

Há erro de concordância em: 
 
A) O relógio da igreja bateu doze horas; 
B) Os Estados Unidos elegeu o presidente; 
C) Os candidatos mesmos preencheram o formulário de 

inscrição; 
D) Visitamos museus e igrejas maravilhosas; 
E) Haverá dias mais difíceis, mas devemos seguir em 

frente. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Daniela dispõe em sua casa de 8 espécies de frutas 
diferentes. Ela deseja fazer uma salada contendo 6 
espécies de frutas diferentes. A quantidade de tipos de 
saladas diferentes ela pode fazer variando as espécies de 
frutas é: 
 
A) 20; 
B) 23; 
C) 28; 
D) 34; 
E) 45. 
 

QUESTÃO 12 

A afirmação “Se um jogador de futebol é alto então ele é 
eficiente no jogo aéreo.” é equivalente a: 
 
A) “Se um jogador de futebol não é eficiente no jogo 

aéreo então ele não é alto.” 
B) “Se um jogador de futebol não é alto então ele é 

eficiente no jogo aéreo.” 
C) “Se um jogador de futebol é eficiente no jogo aéreo 

então ele é alto.” 
D) “Se um jogador de futebol não é alto então ele não é 

eficiente no jogo aéreo.” 
E) “Se um jogador de futebol é eficiente no jogo aéreo 

então ele não é alto.” 
 

QUESTÃO 13 

Numa fazenda utilizam-se em média 2000 kg de ração 
para alimentar 40 vacas durante 10 dias. Num 
determinado dia, estando o estoque vazio, a fazenda 
recebe 800 kg dessa ração para alimentar 32 vacas. 
Podemos afirmar que essa ração será suficiente para: 
 
A) 4 dias; 
B) 5 dias; 
C) 6 dias; 
D) 7 dias; 
E) 8 dias. 
 

QUESTÃO 14 

Uma dona de casa comprou 9 pães. O padeiro informou 
que todos os pães pesavam 50g exceto um deles, que 
pesava menos de 50g. Usando uma balança de dois 
pratos, o número mínimo de pesagens que se pode fazer 
para descobrir qual dos pães não tem 50g é: 
 
A) 1; 
B) 2; 
C) 3; 
D) 4; 
E) 5. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Pedro estava lendo um livro e na segunda feira leu da 
página 128 até a página 175. Na terça feira ele leu 
algumas páginas. Na quarta feira ele leu da página 199 
até a página 236. A quantidade de páginas que Pedro leu 
na segunda feira e na quarta feira foi: 
 

A) 83; 
B) 84; 
C) 85; 
D) 86; 
E) 87. 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

O ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), 
ministro Carlos Ayres Britto, disse que encerraria sua 
carreira no Judiciário brasileiro “com o sentimento de 
dever cumprido”. Britto trabalhou como presidente da 
Casa até sexta-feira (16 de novembro), quando se 
aposentou compulsoriamente por completar 70 anos. 
Além de Ayres Brito, que outro ministro também se 
aposentou compulsoriamente em 2012: 
 

A) João Leitão de Abreu; 
B) Evandro Cavalcante Lins e Silva; 
C) Aliomar de Andrade Baleeiro; 
D) Enrique Ricardo Lewandowiski; 
E) Antonio Cezar Peluso. 
  

QUESTÃO 17 

Veja as afirmações abaixo extraídas do Jornal o Globo: 
 

I. “Com carga tributária comparável à de países de 
primeiro mundo, o Brasil arrecada mais impostos e 
contribuições, tanto federais quanto locais, que a 
maioria dos países da América Latina e inclusive de 
países ricos e industrializados; 

II. Enquanto no Brasil, a carga tributária é de 32,4% do 
Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e 
serviços produzidos no país), na média de 15 países 
analisados na América Latina, ela é de 19,4%, ou seja, 
o Brasil tem uma carga tributária 67% maior; 

III. Na América Latina, o país só fica atrás da Argentina, 
cuja receita tributária alcançou 33,5% do PIB em 
2010; 

IV. O Brasil também não se sai bem na comparação com 
os países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), os mais 
desenvolvidos do mundo: a carga nacional, em 2010, 
superou a de 17 dos 34 países da organização, sendo 
maior que nações como Austrália, Canadá, Japão, 
Nova Zelândia, Espanha, Suíça e Estados Unidos. 

 

Estão CORRETAS as afirmações: 
 

A) Apenas I e II; 
B) I, II, III e IV; 
C) Apenas I, III e IV; 
D) Apenas I e IV; 
E) Nenhuma afirmação está correta. 
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QUESTÃO 18 

Um dos projetos de lei em discussão na Câmara Federal 
neste final de ano de 2012 foi o que trata do Marco Civil 
da Internet. Assinale a opção que define corretamente o 
objetivo deste projeto: 
 
A) Definir os critérios para utilização da internet no 

fortalecimento da união civil entre pessoas do mesmo 
sexo; 

B) Delimitar os horários para exibição de programas com 
conteúdo genuinamente nacional na rede mundial de 
computadores; 

C) Estabelecer os critérios para uso das redes sociais 
entre as camadas menos favorecidas da população 
brasileira; 

D) Definir as penalidades para os usuários menores de 
idade que praticam bullying na rede mundial de 
computadores; 

E) Estabelecer direitos de usuários e responsabilidades 
de provedores e servirá de base para leis e futuras 
decisões envolvendo a rede mundial de computadores 
no Brasil. 

 

QUESTÃO 19 

A Fifa confirmou, neste final de ano, todas as seis sedes 
pré-selecionadas para a competição de ensaio para a 
Copa do Mundo.  E as ameaçadas Recife e Salvador 
conseguiram escapar de um possível corte. Com isso, cai 
por terra a possibilidade de mais um jogo na capital 
cearense na competição que contará com a participação 
de Brasil, Uruguai, México, Espanha, Itália, Japão, Taiti e 
mais um participante africano. 
Assinale a opção em que a cidade nela indicada NÃO será 
sede da Copa das Confederações: 
 
A) Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro; 
C) São Paulo; 
D) Belo Horizonte; 
E) Brasília. 
 

QUESTÃO 20 

“No Brasil, existem diferentes tipos de royalties, pagos ao 
governo ou à iniciativa privada. Os royalties pagos ao 
governo, por exemplo, são relativos à extração de 
recursos naturais minerais, como minérios metálicos ou 
fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural, ou 
pelo uso de recursos naturais como a água, em casos 
como represamento da água em barragens hidrelétricas. 
Cada tipo de royalty, oriundo da exploração ou extração 
de determinados recursos, obedece a uma legislação 
específica, que cobra porcentagens distintas do valor 
final do produto extraído ou utilizado, e distribui esta 
renda de formas diferentes entre o Governo federal, os 
estados e os municípios”. (Fonte Wikipédia) 
Sobre o pagamento de royalties no Brasil NÃO É 
CORRETO afirmar: 
 
A) No Brasil, o petróleo pertence aos Estados, embora a 

Lei 9 478/1997 garanta que, após extraído, a posse do 
petróleo passa a ser da empresa que realiza a extração 
deste recurso natural, mediante o pagamento dos 
royalties ao governo; 

B) Atualmente, está em discussão a mudança no sistema 
de distribuição dos royalties do petróleo no Brasil, 
com a votação de uma nova lei ordinária para 
regulamentar esta questão, conforme previsto pela 
Constituição; 

C) No caso do petróleo e do gás, o royalty trata-se da 
compensação financeira paga ao proprietário da terra 
ou área em que ocorre a extração ou mineração de 
petróleo ou gás natural; 

D) Ainda não existe uma legislação que padronize os 
diferentes sistemas de cobrança e distribuição dos 
royalties existentes no Brasil, para cada tipo de 
recurso natural sob a posse do Estado; 

E) No Brasil, o uso de alguns recursos naturais finitos e 
de natureza pública, como o uso do espectro 
eletromagnético por empresas de comunicação, 
telecomunicações ou radiodifusão, não é objeto de 
cobrança de royalties. 

 

 
Anotações 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

O Agente de Trânsito, ao operar os equipamentos de 
comunicação, obedecerá rigorosamente às normas 
relativas à operação de rádio emanadas pelos órgãos 
controladores específicos assim ele deverá: 
 
A) Não entrecortar transmissões, salvo em situação de 

emergência ou risco iminente; 
B) Ocupar a frequência, se alongando demasiadamente 

em assuntos não urgentes ou que possam ser tratados 
pessoalmente; 

C) Facilitar a divulgação de dados considerados 
estratégicos; 

D) Revelar informações sigilosas em meios de 
comunicação aberta; 

E) Nunca  solicitar permissão, quando da modulação 
entre prefixos móveis, à central de comunicações a 
que estiver subordinada. 

 

QUESTÃO 22 

Compete ao Agente de Trânsito, no exercício das 
atribuições inerentes ao cargo: 
 
A) Executar, mediante prévio planejamento da Unidade 

competente, operações de trânsito, objetivando a 
fiscalização do cumprimento das normas de trânsito; 

B) Interferir sobre o uso regular da via, com medidas de 
segurança, tais como controlar, desviar, limitar ou 
interromper o fluxo de veículos sempre que, em 
função de acidente automobilístico, se fizer 
necessário, ou quando o interesse público assim o 
determinar; 

C) Praticar usura sob qualquer de suas formas; 
D) Tratar com respeito e urbanidade os usuários das vias 

públicas, procedendo a abordagem com os cuidados e 
técnica devidos; 

E) Levar ao conhecimento da autoridade superior 
procedimentos ou ordem que julgar irregulares na 
execução das atribuições do cargo. 

 

QUESTÃO 23 

Não faz parte das atribuições e competências inerentes 
ao cargo de agente de trânsito: 
 
A) Participar de campanhas educativas de trânsito; 
B) Emitir pareceres e relatórios, concernentes a questões 

relativas às suas atribuições; 
C) Prestar orientação técnica em assuntos de suas 

competências específicas; 
D) Realizar estudos para levantamento de necessidades 

de melhoria dos procedimentos adotados, em 
assuntos relativos às atribuições de suas 
competências específicas; 

E) Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos 
Automotores. 

 
 
 

QUESTÃO 24 

O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do 
território nacional, abertas à circulação, rege-se pela: 
 
A) Lei 9.503/98 (Código de Trânsito Brasileiro); 
B) Lei 9.563/97 (Código de Trânsito Brasileiro); 
C) Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); 
D) Lei 8.563/98 (Código de Trânsito Brasileiro); 
E) Lei 8.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 
 

QUESTÃO 25 

Compõem o Sistema Nacional de Trânsito, EXCETO, o(s) 
seguinte(s)  órgão(s): 
 
A) Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
B) Os órgãos e entidades executivos rodoviários da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 

C) A Polícia Rodoviária Federal; 
D) A Polícia Civil Estadual; 
E) As Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal. 
 

QUESTÃO 26 

Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito 
dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: 
 
I. Cumprir e fazer cumprir a legislação elaborando 

normas no âmbito das respectivas competências; 
II. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito 

de veículos, de pedestres e de animais, e promover o 
desenvolvimento da circulação e da segurança de 
ciclistas; 

III. Acompanhar e coordenar as atividades de 
administração, educação, engenharia, fiscalização, 
policiamento ostensivo de trânsito, formação de 
condutores, registro e licenciamento de veículos, 
articulando os órgãos do Sistema no Estado; 

IV. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, 
os dispositivos e os equipamentos de controle viário; 

V. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os 
acidentes de trânsito e suas causas; 

VI. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar 
medidas de segurança relativas aos serviços de 
remoção de veículos escolta e transporte de carga 
indivisível. 

 
Estão corretas somente as assertivas expostas em: 
 
A) I, III, IV, V e VI; 
B) II, IV, V e VI; 
C) I, II, IV e VI; 
D) III, IV, V e VI; 
E) I, IV e VI. 
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QUESTÃO 27 

De acordo com o Código Nacional de Trânsito, Art. 40, os 
veículos de transporte coletivo regular de passageiros, 
quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, 
e os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol 
_________________________________. 
 
A) De luz alta durante o dia e a noite; 
B) De luz alta durante o dia e baixa a noite; 
C) De luz baixa durante o dia e alta noite; 
D) De luz baixa durante o dia e a noite; 
E) De luz apagada durante o dia e alta noite. 
 

QUESTÃO 28 

De acordo com o Artigo 47 do Código de Trânsito 
Brasileiro, “Quando proibido o estacionamento na via, a 
parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para 
embarque ou desembarque de passageiros, desde que 
não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a 
locomoção de pedestres.” Sobre o assunto analise as 
afirmativas colocando (V) para as verdadeiras e (F) para 
as falsas: 
 
(   ) A operação de carga ou descarga será regulamentada 

pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a 
via; 

(   ) A operação de carga ou descarga é considerada 
estacionamento; 

(   ) Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos 
estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado 
no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de 
rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio), não 
admitidas exceções; 

(   ) Nas vias providas de acostamento, os veículos 
parados, estacionados ou em operação de carga ou 
descarga deverão estar situados fora da pista de 
rolamento; 

(   ) O embarque e o desembarque devem ocorrer, sem 
exceção, sempre do lado da calçada; 

(   ) O estacionamento dos veículos motorizados de duas 
rodas será feito em posição perpendicular à guia da 
calçada (meio-fio) e junto a ela, salvo quando houver 
sinalização que determine outra condição. 

 
A sequência correta encontrada é: 
 
A) V, F, F, V, V, F; 
B) F, V, V, V, F, V; 
C) V, V, F, V, F, V; 
D) V, V, V, V, F, V; 
E) V, V, F, V, V, F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 

De acordo com o Código de Transito Nacional o condutor 
de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em 
toque breve, nas seguintes situações: 
 
I. Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar 

acidentes; 
II. Fora das áreas urbanas, quando for conveniente 

advertir a um condutor que se tem o propósito de 
ultrapassá-lo; 

III. Sempre que necessário para alertar algum condutor 
que esteja atrapalhando o trânsito. 

 
A) Apenas as situações expressas em I e II estão corretas; 
B) Apenas a situação expressa em II está correta; 
C) Apenas a situação expressa em III está correta; 
D) Todas as situações expressas estão corretas; 
E) Apenas as situações expressas em I e III estão 

corretas. 
 

QUESTÃO 30 

No que se refere aos condutores e passageiros de 
motocicletas, motonetas e ciclomotores, de acordo com a 
Legislação, está ERRADA a informação contida em: 
 
A) Os condutores só poderão circular nas vias utilizando 

capacete de segurança, com viseira ou óculos 
protetores; 

B) Os passageiros só poderão ser transportados 
utilizando capacete de segurança; 

C) Os passageiros só poderão ser transportados em carro 
lateral acoplado aos veículos ou em assento 
suplementar atrás do condutor; 

D) Os condutores só poderão circular nas vias usando 
vestuário de proteção, de acordo com as 
especificações do CONTRAN; 

E) Os condutores poderão circular nas vias segurando o 
guidom com pelo menos uma mão. 

 
Anotações 
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QUESTÃO 31 

Baseado no Art. 140, do Código de Transito Nacional, a 
habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico 
será apurada por meio de exames que deverão ser 
realizados junto ao órgão ou entidade executivos do 
Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência 
do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio 
órgão. Em relação ao assunto está INCORRETA a 
assertiva exposta em: 
 
A) O processo de habilitação, as normas relativas à 

aprendizagem para conduzir veículos automotores e 
elétricos e à autorização para conduzir ciclomotores 
serão regulamentados pelo CONTRAN; 

B) A autorização para conduzir veículos de propulsão 
humana e de tração animal ficará a cargo dos 
Municípios; 

C) O reconhecimento de habilitação obtida em outro país 
está subordinado às condições estabelecidas em 
convenções e acordos internacionais e às normas do 
CONTRAN; 

D) Para habilitar-se nas categorias D e E ou para 
conduzir veículo de transporte coletivo de 
passageiros, de escolares, de emergência ou de 
produto perigoso, o candidato deverá ser maior de 
vinte e dois anos; 

E) O candidato à habilitação deverá submeter-se a 
exames de aptidão física e mental, realizados pelo 
órgão executivo de trânsito. 

 

QUESTÃO 32 

A sinalização com auxílio de dispositivos sonoros 
utilizados pelos agentes da Autoridade de trânsito 
também é prevista pelo CTB. Este tipo de sinalização é 
comumente encontrado em ruas e avenidas de grandes 
centros urbanos sendo utilizados para controle de 
tráfego, geralmente em locais desprovidos de sinalização 
semafórica ou em eventos que apresentam 
represamento do tráfego. Dessa forma, quando o agente 
quer que condutor pare, deve emitir: 
 
A) Três silvos breves; 
B) Dois silvos breves; 
C) Um silvo longo; 
D) Três silvos longos; 
E) Um silvo breve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33 

A respeito da sinalização de Trânsito, de acordo com a 
legislação vigente, analise as afirmativas a seguir, 
colocando (V) para verdadeiro e (F) para falso: 
 
(   ) A sinalização prevista no Código de Trânsito 

Brasileiro e em legislação complementar, é 
unicamente  destinada a condutores; 

(   ) O CONTRAN pode autorizar, em caráter experimental 
e por período prefixado, a utilização de sinalização 
não prevista no Código de Trânsito Brasileiro; 

(   ) É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e 
respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo 
de publicidade; 

(   ) Os sinais de trânsito classificam-se exclusivamente 
em  verticais e   horizontais; 

(   ) Não serão aplicadas as sanções previstas no Código 
de Trânsito Brasileiro por inobservância à 
sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. 

 
A sequência correta encontrada é: 
 
A) F, V, F, V, F; 
B) F, V, V, F, V; 
C) V, F, V, F, F; 
D) V, F, V, F, V; 
E) V, V, V, F, V. 
 

QUESTÃO 34 

Sinalização de regulamentação tem por finalidade 
informar aos usuários as condições, proibições, 
obrigações ou restrições no uso das vias.  A forma 
padrão do sinal de regulamentação é a __________, e a cor 
do fundo é _____________. 
 
A) Circular, amarela; 
B) Triangular, branca; 
C) Quadrada, amarela; 
D) Circular, branca; 
E) Circular, vermelha. 
 

QUESTÃO 35 

De acordo com o Código de Trânsito Nacional, Art. 75. O 
CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os 
cronogramas das campanhas de âmbito nacional que 
deverão ser promovidas por todos os órgãos ou 
entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial 
nos períodos referentes às férias escolares, feriados 
prolongados e à Semana Nacional de Trânsito. Dando 
continuidade às ações da Década Mundial de Ação pela 
Segurança no Trânsito, proclamada pela Organização das 
Nações Unidas em 2010, o Conselho Nacional de 
Trânsito definiu o tema da Semana Nacional de Trânsito 
de 2012. Que é: 
 
A) Juntos Podemos Salvar Milhões de Vidas; 
B) Cinto de Segurança e Cadeirinha; 
C) Não exceda a Velocidade, Preserve a Vida; 
D) Educação para o trânsito será prioridade em 2012; 
E) Semana Nacional do Trânsito Seguro. 
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QUESTÃO 36 

O órgão responsável pelo estabelecimento das normas e 
regulamentos a serem adotados em todo o território 
nacional quando da implementação das soluções 
adotadas pela Engenharia de Tráfego, assim como 
padrões a serem praticados por todos os órgãos e 
entidades do Sistema Nacional de Trânsito. 
 
A) O CETRAN; 
B) O CONTRAN; 
C) O DETRAN; 
D) O Ministério do Transporte; 
E) Sistema Nacional de Trânsito. 
 

QUESTÃO 37 

De acordo com a Resolução nº 30 - CONTRAN 
O ___________________________________________ proporá ao 
CONTRAN a promoção de campanhas permanentes pela 
segurança do trânsito, em âmbito nacional, as quais 
serão desenvolvidas em torno de temas específicos 
relacionados com os fatores de risco e com a produção 
dos acidentes de trânsito. 
 
A) Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN; 
B) Conselho de Trânsito do Distrito Federal – 

CONTRANDIFE; 
C) Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – 

JARI; 
D) Presidente da República; 
E) Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 
 

QUESTÃO 38 

A Resolução Nº 46 Estabelece os equipamentos de 
segurança obrigatórios para as bicicletas conforme 
disciplina o art. 105, VI do Código de Trânsito Brasileiro 
e art. 5° da Resolução 14/98. Sobre ela é correto afirmar: 
 
I. As bicicletas com aro superior a vinte deverão ser 

dotadas obrigatoriamente de espelho retrovisor do 
lado esquerdo, acoplado ao guidom e sem haste de 
sustentação; 

II. Estão dispensadas do espelho retrovisor e da 
campainha as bicicletas destinadas à prática de 
esportes, quando em competição dos seguintes tipos: 
mountain bike (ciclismo de montanha) e  down hill 
(descida de montanha); 

III. Estão dispensadas da sinalização noturna as 
bicicletas com aro superior a vinte. 

 
A) Apenas I está correto; 
B) Apenas II está correto; 
C) Apenas III está correto; 
D) Apenas I e II estão corretos; 
E) Apenas II e III estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 

O condutor de veículo destinado à condução de escolares 
deve ter idade superior a ___________________ e ser 
habilitado na categoria ______. 
 
A) Dezoito anos, A; 
B) Dezenove  anos, D; 
C) Vinte e um anos, A; 
D) Vinte e um anos, D; 
E) Vinte anos, D. 
 

QUESTÃO 40 

Analise as afirmativas a respeito da citação abaixo: 
 
“O condutor que dirige com validade da Carteira 
Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias:” 
 
I. Estará cometendo uma infração grave; 
II. Estará cometendo uma infração gravíssima; 
III. Será penalizado com multa (3 vezes); 
IV. Terá seu veículo aprendido; 
V. Terá sua da Carteira Nacional de Habilitação 

recolhida. 
 
A) Apenas uma (1) afirmativa está correta; 
B) Apenas duas (2) afirmativas estão corretas; 
C) Apenas três (3) afirmativas estão corretas; 
D) Apenas quatro (4) afirmativas estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 41 

Considerando os conceitos e definições contidos na Lei 
9.503 que Institui o Código de Trânsito Brasileiro. As 
definições a seguir condizem respectivamente a: 
 
I. Obra de arte destinada à transposição de vias, em 

desnível aéreo, e ao uso de pedestres; 
II. Obra de construção civil destinada a ligar margens 

opostas de uma superfície líquida qualquer; 
III. Interseção de duas vias em nível. 
 
A) Passarela, ponte e cruzamento; 
B) Ponte, passarela e cruzamento; 
C) Passarela, ponte e conversão; 
D) Ponte, passarela e conversão; 
E) Passarela, ponte e interseção. 
 

QUESTÃO 42 

O agente de trânsito ao ver um veículo avançar o sinal 
vermelho do semáforo, percebe que o condutor cometeu  
uma infração de natureza: 
 
A) Leve; 
B) Moderada; 
C) Média; 
D) Grave; 
E) Gravíssima. 
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QUESTÃO 43 

Carlos Alberto, Agente Municipal de Trânsito, percebeu 
que certo condutor aproximava-se  do jardim público, 
com intenção de estacionar seu veículo, imediatamente  
aproximou-se e informou que: 
 

A) De acordo com o Art. 181 do Código Nacional de 
Trânsito, estacionar o veículo em gramado ou jardim 
público constitui infração leve; 

B) De acordo com o Art. 181 do Código Nacional de 
Trânsito, estacionar o veículo em gramado ou jardim 
público constitui infração média; 

C) De acordo com o Art. 181 do Código Nacional de 
Trânsito, estacionar o veículo em gramado ou jardim 
público constitui infração grave; 

D) De acordo com o Art. 181 do Código Nacional de 
Trânsito, estacionar o veículo em gramado ou jardim 
público constitui infração gravíssima; 

E) De acordo com o Art. 181 do Código Nacional de 
Trânsito, estacionar o veículo em gramado ou jardim 
público constitui crime de trânsito. 

 

QUESTÃO 44 

Cabe ao Agente Municipal de Trânsito orientar os 
pedestres que: permanecer ou andar nas pistas de 
rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido; 
cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou 
túneis, salvo onde exista permissão; atravessar a via 
dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver 
sinalização para esse fim; utilizar-se da via em 
agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a 
prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e 
similares, salvo em casos especiais e com a devida 
licença da autoridade competente ou andar fora da faixa 
própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea: 
 

A) É uma infração leve que resulta multa; 
B) É uma infração leve que não resulta multa; 
C) É uma infração grave que procede multa; 
D) É uma infração grave que não procede multa; 
E) Não é uma infração, mas que não é seguro para o 

próprio pedestre. 
 

QUESTÃO 45 

A autoridade de trânsito, na esfera das competências 
estabelecidas no Código Nacional de Trânsito e dentro de 
sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele 
previstas, as seguintes penalidades: 
 

I. Advertência por escrito; 
II. Remoção do veículo; 
III. Multa; 
IV. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação; 
V. Suspensão do direito de dirigir; 
VI. Apreensão do veículo; 
VII. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. 
 

A) Somente I, II, III, IV e V; 
B) Somente I, III, IV, V e VII; 
C) Somente II, III, VI e VII; 
D) Somente I, III, V, VI e VII; 
E) Somente I, III, IV, V, VI e VII. 

QUESTÃO 46 

De acordo com o Código Nacional de Trânsito são 
documentos de habilitação: 
 
A) Somente a carteira de habilitação; 
B) A Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para 

Dirigir; 
C) somente a Permissão para dirigir; 
D) A Carteira Nacional de Habilitação e um documento 

com foto; 
E) A Carteira Nacional de Habilitação e a carteira de 

identidade. 
 

QUESTÃO 47 

Analise as afirmativas a respeito dos crimes de trânsito 
colocando (V) para verdadeiro e (F) para falso: 
 
(   ) A suspensão ou a proibição de se obter a permissão 

ou a habilitação para dirigir veículo automotor não 
pode ser imposta como penalidade principal, isolada 
ou cumulativamente com outras penalidades; 

(   ) A suspensão ou a proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode 
ser imposta como penalidade principal, isolada ou 
cumulativamente com outras penalidades; 

(   ) A penalidade de suspensão ou de proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação, para dirigir 
veículo automotor, tem a duração de dois meses a 
cinco anos; 

(   ) Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de 
trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão 
em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto 
e integral socorro àquela; 

(   ) Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de 
trânsito de que resulte vítima, se imporá a prisão em 
flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e 
integral socorro àquela. 

 
A sequência correta encontrada é: 
 
A) F, V, V, V, V; 
B) F, V, V, V, F; 
C) V, V, V, V, F; 
D) V, F, F, V, F; 
E) F, V, F, V, F. 
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QUESTÃO 48 

Segundo os conceito contidos no Código Nacional de 
Transito uma via arterial é: 
 
A) Aquela caracterizada por interseções em nível, 

geralmente controlada por semáforo, com 
acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias 
e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da 
cidade; 

B) Aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que 
tenha necessidade de entrar ou sair das vias de 
trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito 
dentro das regiões da cidade; 

C) Aquela caracterizada por interseções em nível não 
semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a 
áreas restritas; 

D) Aquela que contém ruas, avenidas, vielas, ou caminhos 
e similares abertos à circulação pública, situados na 
área urbana, caracterizados principalmente por 
possuírem imóveis edificados ao longo de sua 
extensão; 

E) Aquela caracterizada por acessos especiais com 
trânsito livre, sem interseções em nível, sem 
acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem 
travessia de pedestres em nível. 

 
Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 49 
De acordo com as definições contidas no Código Nacional 
de Trânsito, relacione as colunas: 
 
1. SINALIZAÇÃO; 
2. SONS POR APITO; 
3. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS; 
4. ULTRAPASSAGEM; 
5. SINAIS DE TRÂNSITO. 
 
(   ) Movimento de passar à frente de outro veículo que se 

desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e 
na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e 
retornar à faixa de origem; 

(   ) Elementos de sinalização viária que se utilizam de 
placas, marcas viárias, equipamentos de controle 
luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, 
destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o 
trânsito dos veículos e pedestres; 

(   ) Conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de 
segurança colocados na via pública com o objetivo de 
garantir sua utilização adequada, possibilitando 
melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos 
veículos e pedestres que nela circulam; 

(   ) Sinais sonoros, emitidos exclusivamente pelos 
agentes da autoridade de trânsito nas vias, para 
orientar ou indicar o direito de passagem dos 
veículos ou pedestres; 

(   ) Passagem de um veículo de uma faixa demarcada 
para outra. 

 
A sequência correta encontrada é: 
 
A) 3, 5, 1, 2, 4; 
B) 3, 1, 5, 2, 4; 
C) 4, 5, 1, 2, 3; 
D) 4, 1, 5, 2, 3; 
E) 2, 4, 5, 1, 3. 
 

QUESTÃO 50 

O Curso para condutores de veículos de transporte 
escolar terá carga horária:  
 
A) 40 (quarenta) horas aula; 
B) 50 (cinquenta) horas aula; 
C) 80 (oitenta) horas aula; 
D) 100 (cem) horas aula; 
E) 120 (cento e vinte) horas aula. 
 
 




