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PORTUGUÊS 
 
Leia a crônica de Clarisse Lispector para responder as questões de 01 a 05: 
 

Felicidade Clandestina 
Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme; 

enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa, por cima do busto, 
com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. 

Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos 
entregava em mãos um cartão-postal da loja do pai. Ainda por cima era de paisagem do Recife mesmo, onde 
morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como "data natalícia" 
e "saudade". 

Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa 
menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo 
exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me 
submetia: continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. 

Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, 
informou-me que possuía As reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. 

Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o. E 
completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o 
emprestaria. 

Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria: eu não vivia, eu nadava devagar num mar 
suave, as ondas me levavam e me traziam. 

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. 
Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu 
voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e 
eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí: 
guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o amor 
pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. 

Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia 
seguinte lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma: o livro ainda 
não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama 
do "dia seguinte" com ela ia se repetir com meu coração batendo. 

E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse 
todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer, às vezes adivinho. Mas, 
adivinhando mesmo, às vezes aceito: como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. 

Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve 
comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a 
olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. 

Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua 
mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós 
duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais 
estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa 
exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler! 

E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que 
tinha. Ela nos espiava em silêncio: a potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, 
exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai 
emprestar o livro agora mesmo. E para mim: "E você fica com o livro por quanto tempo quiser." Entendem? Valia mais 
do que me dar o livro: "pelo tempo que eu quisesse" é tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de 
querer. 

Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. 
Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as 
duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito 
estava quente, meu coração pensativo. 

Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois 
abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com 
manteiga, fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas 
dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. 
Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar… Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha 
delicada. 

Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. 
Não era mais uma menina com um livro: era uma mulher com o seu amante. 
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QUESTÃO 01 

Não é correto analisar a respeito do texto: 
 
A) O texto, narrado em primeira pessoa, relata a experiência da protagonista com o contato com a leitura desde a 

infância; 
B) A protagonista, na ânsia de ler, submetia-se a toda humilhação a fim de conseguir um bom livro; 
C) A filha do dono da livraria, por se sentir inferior às outras garotas, agia com maldade e aproveitava-se do fato de 

possuir bons livros para humilhar as colegas; 
D) Pode-se relacionar o título do texto “Felicidade Clandestina” ao último período: “Não era mais uma menina com um 

livro: era uma mulher com o seu amante.”; 
E) Não há diferença social entre as personagens do texto. Ambas possuem o mesmo poder aquisitivo. 
 

QUESTÃO 02 

No primeiro parágrafo do texto as formas verbais “era”, “tinha”, “enchia” e “possuía” estão no tempo e modo: 
 
A) Presente do indicativo; 
B) Pretérito imperfeito do indicativo; 
C) Pretérito perfeito do indicativo; 
D) Pretérito imperfeito do subjuntivo; 
E) Pretérito mais que perfeito do indicativo. 
 

QUESTÃO 03 

Observe as frases do texto: 
 
“nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres.” 
“Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa.” 
“Ela sabia que era tempo indefinido” 
“Pediu explicações a nós duas.” 
 
Os termos destacados são, respectivamente, classificados morfologicamente em: 
 
A) Advérbio, adjetivo, conjunção integrante e preposição; 
B) Advérbio, adjetivo, pronome relativo e preposição; 
C) Adjetivo, substantivo, conjunção integrante e preposição; 
D) Adjetivo, adjetivo, pronome relativo e artigo; 
E) Advérbio, adjetivo, conjunção integrante e artigo. 
 

QUESTÃO 04 

Em: “Guiava-me a promessa do livro”. Quanto aos termos essenciais da oração é correto afirmar: 
 
A) O sujeito é oculto; 
B) O predicado é nominal; 
C) O sujeito é simples; 
D) O sujeito é indeterminado; 
E) O predicado é verbo-nominal. 
 

QUESTÃO 05 

Sem alterar o sentido da frase “entrecortada de palavras pouco elucidativas”. Que palavra melhor substitui a palavra 
destacada: 
 
A) Amenas; 
B) Explicativas; 
C) Compreensivas; 
D) Esclarecedoras; 
E) Eficazes. 
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QUESTÃO 06 

Assinale a alternativa que não está de acordo com a norma padrão: 
 
A) Nem tudo  são flores; 
B) Prefiro livros de ficção científica a romances; 
C) Entregar-te-ei pessoalmente o convite; 
D) Não lhe vejo há muito tempo; 
E) Sou eu quem paga minhas contas. 
 

QUESTÃO 07 

Assinale o item que apresenta incorreção na escrita de uma das palavras: 
 
A) Absolver (perdoar, inocentar); quotidiano, arranjem (verbo); 
B) Ajeitado, antevéspera, antiofídico; 
C) Pajé, exacerbado, paralisia; 
D) Viajem (verbo), vertigem, cozer (costurar); 
E) Delatar (denunciar), engessar, encharcar. 
 

QUESTÃO 08 

Observe os períodos: 
 
I. Este é o amigo ______ gosto de conversar; 
II. Feliz o pai ______ filhos são responsáveis; 
III. Os candidatos ______ me refiro, fizeram a inscrição no concurso; 
IV. Esta é a mulher ______ ele é apaixonado. 
 
Marque a opção que completa respectivamente as lacunas: 
 
A) Que, cujos, a quem, que; 
B) Com quem, cujo os, a quem, por quem; 
C) Com o qual, cujos, a quem, por quem; 
D) Que, que, cujos, que; 
E) Que, cujos, que, pela qual. 
 
Veja a tirinha para responder as questões 09 e 10: 
 

 
 

QUESTÃO 09 

No último quadrinho “É triste ter que bater em alguém que tem razão.” A palavra destacada pertence a qual classe 
gramatical? 
 
A) Conjunção integrante; 
B) Pronome relativo; 
C) Preposição; 
D) Conjunção consecutiva; 
E) Conjunção explicativa. 
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QUESTÃO 10 

No primeiro quadrinho a palavra muito sofre flexão: muitos vestidos e muita cultura. Assinale a alternativa em que a 
palavra destacada não sofre flexão: 
 
A) Estava quite com os documentos da empresa; 
B) O relatório segue anexo à carta; 
C) Ele mesmo fez o trabalho de investigação; 
D) A mulher acompanhava alerta o resgate do filho; 
E) É proibido entrada de estranhos. 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 11 

A Presidenta Dilma Roussef se reuniu com o Papa Francisco durante cerca de meia hora. De acordo com a presidente, os 
dois conversaram sobre combate à pobreza. "Ele é uma pessoa extremamente carismática, e ao mesmo tempo com um 
grande compromisso com os pobres", disse. Com relação ao Conclave que elegeu o primeiro Papa latino-americano, 
assinale a opção que contém o nome de um cardeal brasileiro que esteve na lista dos mais cotados à eleição: 
 
A) Geraldo Majella Agnelo; 
B) João Braz de Aviz; 
C) Avelar Brandão Vilela; 
D) Raymundo Damasceno Assis; 
E) Odílio Pedro Scherer. 
 

QUESTÃO 12 

O presidente da Câmara Federal, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), tem classificado como "insustentável" 
a situação da Comissão de Direitos Humanos, que está em guerra desde a eleição do novo presidente. Com relação a 
este episódio recente da política nacional não é correto afirmar: 
 
A) A crise teve início com a eleição do deputado e pastor Marco Feliciano (PSC-SP) como presidente; 
B) A crise teve início com a renúncia do deputado e pastor Marco Feliciano (PSC-SP) que havia sido eleito como 

presidente; 
C) A escolha do deputado e pastor Marco Feliciano para a comissão gerou a revolta de grupos ligados a direitos dos 

negros e de homossexuais, que acusam o pastor de fazer declarações consideradas preconceituosas; 
D) A pressão contra Feliciano também tem um forte componente político: os partidos de esquerda, que 

tradicionalmente reivindicam o comando da comissão, abriram mão do posto neste ano, mas não aceitaram a 
indicação de um pastor evangélico para a cadeira; 

E) O deputado e pastor Marco Feliciano responde a processo por estelionato no Supremo Tribunal Federal (STF), ele 
teria recebido R$ 13.000,00 (treze mil reais) por um culto que não ministrou no Rio Grande do Sul. 

 

QUESTÃO 13 

Por unanimidade, com 70 votos a favor, o plenário do Senado aprovou, em primeiro turno, mudanças na Constituição 
para garantir a ampliação dos direitos de empregados domésticos. De acordo com a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 66/2012, trabalhadores domésticos passam a ter direito a: 
 
A) Jornada máxima de 44 horas semanais e não superior a oito horas diárias; 
B) Receber horas extras remuneradas com valor pelo menos 50% superior à hora normal; 
C) Obrigatoriedade de o empregador recolher 8% do salário do empregado para o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 
D) Um dia de repouso remunerado (folga) por semana, preferencialmente aos domingos; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
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QUESTÃO 14 

Os principais elementos da chamada comida típica cearense são as carnes (porco, galinha, carneiro ou boi), as vísceras 
desses animais e arroz e feijão, tradicionalmente cozidos juntos resultando num prato que se chama "Baião de dois". 
 
Assinale a opção em que o prato, nela indicada, NÃO corresponde à descrição feita ao lado: 
 
A) Sarapatel – feito com as vísceras (rins, fígado, coração, sangue e bucho); 
B) Panelada – cozido feito com as vísceras de boi (tripas, bucho, mocotó); 
C) Paçoca – carne-de-charque desfiada frita com farinha e azeite de dendê; 
D) Buchada – bucho de carneiro recheado com as vísceras (rins, fígado, coração, tripas); 
E) Baião de dois – feijão cozido com arroz; 
 

QUESTÃO 15 

Analise as informações constantes das afirmações abaixo: 
 
I. Uma das principais figuras da música nordestina do século XX. Segundo filho de uma família pobre que vivia da 

agricultura de subsistência, cedo ficou cego de um olho por causa de uma doença. Com a morte de seu pai, quando 
tinha oito anos de idade, passou a ajudar sua família no cultivo das terras; 

II. Obteve popularidade a nível nacional, possuindo diversas premiações, títulos e homenagens (tendo sido nomeado 
por cinco vezes Doutor Honoris Causa). No entanto, afirmava nunca ter buscado a fama, bem como nunca ter tido a 
intenção de fazer profissão de seus versos; 

III. Dentre os Poemas por ele escritos, destacam-se: A Triste Partida; Cante Lá que eu Canto Cá; Coisas do Rio de Janeiro; 
Meu Protesto; Mote/Glosas; Peixe; O Poeta da Roça; Apelo dum Agricultor; Se Existe Inferno; Vaca estrela e Boi 
Fubá; Você se Lembra?; Vou Vorá; Caboclo Roceiro. 

 
As afirmações acima referem-se a: 
 
A) Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré; 
B) Aderaldo Ferreira de Araújo, o Cego Aderaldo; 
C) Juvenal Galeno da Costa e Silva; 
D) Luiz Gonzaga do Nascimento, o Rei do Baião; 
E) Antônio Sales. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 16 

De acordo com Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, analise as 
afirmativas a seguir: 
 
I. A participação do Município no sistema é definida a partir dos Art. 7° incisos III e IV e Art. 8°; 
II. O Código de Trânsito Brasileiro, no art. nº 7, inseriu os municípios no Sistema Nacional de Trânsito atribuindo-lhes 

responsabilidades para a gestão do trânsito; 
III. No seu Art. 24 o CTB define a competência dos Municípios com relação ao planejamento, projeto, regulamentação e 

operação do trânsito de veículos, de pedestres e de animais, policiamento ostensivo de trânsito, controle viário, 
programas de educação, promoção do desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, entre outros; 

IV. O art. 16, do Código de Trânsito Brasileiro, ressalta a não obrigatoriedade de funcionamento da Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações – JARI, junto a cada órgão de trânsito. 

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






0201 – AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

Página 6 de 17 

QUESTÃO 17 

De acordo com a Legislação de trânsito vigente os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito estão designados a, EXCETO: 
 
A) Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de 

veículos, escolta e transporte de carga indivisível; 
B) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando 

medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal; 
C) Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de 

acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos 
ambientais; 

D) Organizar, executar e manter serviços de registro, cadastro, controle e fiscalização de armas, munições explosivos, e 
expedir licença para as respectivas aquisições e portes, na forma da legislação pertinente; 

E) Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e 
medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. 

 

QUESTÃO 18 

Leia: 
 
Trânsito: Campanhas de educação  
 
Pouco adianta encher as ruas da cidade de modernos equipamentos de controle de tráfego se o condutor continuar a 
desrespeitar as regras de trânsito. 
 

Maria Paola de Salvo 
 
Campanhas de educação - Pouco adianta encher as ruas da cidade de modernos equipamentos de controle de tráfego se 
o condutor continuar a desrespeitar as regras de trânsito. Uma das soluções para mudar o comportamento de quem 
está ao volante são as campanhas educativas. "Quando bem-feitas, são um investimento barato, duradouro e efetivo 
porque acabam com práticas que comprometem a segurança e pioram o tráfego", diz a pedagoga Nereide Tolentino, 
especialista em educação de trânsito e coordenadora do Projeto Transitando. Há dois anos, ela apresentou à CET um 
programa para inserir conceitos de segurança no trânsito em disciplinas do ensino médio de 250 escolas estaduais da 
cidade ao custo de 500.000 reais em três anos. 
 
O fragmento de texto acima é parte de uma notícia que se relaciona: 
 
A) A causa final do Sistema Nacional de Trânsito; 
B) Um dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito; 
C) A formação de um dos órgãos básicos do Sistema Nacional de Trânsito; 
D) A uma consequências do Sistema Nacional de Trânsito; 
E) Ao principal objetivo do Sistema Nacional de Trânsito; 
 

QUESTÃO 19 

Estabelecer as normas regulamentares referidas no Código Nacional de Trânsito e as diretrizes da Política Nacional de 
Trânsito é uma competência específica do: 
 
A) CONTRAN; 
B) CETRAN; 
C) CONTRADIFE; 
D) JARI; 
E) Polícia Rodoviária Federal. 
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QUESTÃO 20 

LEIA COM ATENÇÃO: 
 
Infrações - Recursos 
 
Ocorrendo infrações de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) ou nas Resoluções, será lavrado Auto 
de Infração de Trânsito (AIT), que constará todos os fatos relativos à infração. 
(...) 
 
Toda infração de trânsito cometida, em que seja lavrado o Auto de Infração de Trânsito (AIT), a Autoridade de Trânsito 
competente, julgará a consistência desse auto e aplicará as penalidades cabíveis, caso o mesmo não seja considerado 
insubsistente, irregular ou se no prazo de 30 dias, não for expedida a notificação da autuação (30 dias entre a lavratura 
do Auto de Infração de Trânsito e a expedição da Notificação por Infração de Trânsito). 
 
Independente da situação anterior, todas as penalidades impostas ao infrator de trânsito, pela autoridade de Trânsito 
admitem recurso e, para tanto, existe __________ que julgará, em 1ª instância, os recursos interpostos pelos infratores. 
 
Completa corretamente a lacuna: 
 
A) Os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN; 
B) O Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE; 
C) O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN; 
D) As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN; 
E) A Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI). 
 

QUESTÃO 21 

Analise as afirmativas a respeito do Art. 29. do Código Nacional de Trânsito, que trata do trânsito de veículos nas vias 
terrestres abertas à circulação: 
 
I. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita, exclusivamente, pela esquerda, obedecida a 

sinalização regulamentar; 
II. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas; 
III. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita 

destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de menor porte; 
IV. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de 

circulação. 
 
Estão corretas as afirmações somente em: 
 
A) I, II e III; 
B) I e III; 
C) I, II e IV; 
D) II e IV; 
E) III e IV. 
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QUESTÃO 22 

Leia e avalie: 
 
Ambulância que atendia evento esportivo é multada no centro de Porto Alegre 
 
Veículo da empresa Transul estava na área de embarque e desembarque do Hotel Everest 
Letícia Costa, Especial 
 
Uma ambulância que prestava serviço para a Copa Brasil de Esgrima em cadeira de rodas 2011 foi multada na área de 
embarque e desembarque do Hotel Everest, na Duque de Caxias, 1.361. O veículo estava no local para atender os 
possíveis ferimentos dos atletas, mas não escapou de ser multado, às 10h55min, pela Empresa Pública de Transporte e 
Circulação (EPTC). 
 
Segundo o motorista da ambulância, Michel dos Santos, a EPTC disse que avisou no hotel que o veículo deveria ser 
retirado, mas ele não recebeu essa informação, senão teria retirado. O campeonato começou ontem e a ambulância 
permaneceu o dia todo no local para prestar socorro, sem nenhum órgão de trânsito intervir. 
 
De acordo com o Código de Trânsito Nacional analise as afirmativas relacionadas ao assunto abordado e assinale a 
única correta: 
 
A) 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, sem ressalvas, de livre circulação, estacionamento e parada; 
B) Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o sistema de iluminação vermelha 

intermitente dos veículos de socorro e das ambulâncias, ainda que parados, gera infração média; 
C) quando os dispositivos de ambulâncias estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os 

condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da direita, indo para a esquerda da via e parando; 
D) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão atravessar a via o mais rápido possível; 
E) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente deverá ocorrer sempre que o veículo 

estiver em circulação. 
 

QUESTÃO 23 

A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste CTB e dentro de sua circunscrição, deverá 
aplicar, às infrações nele previstas, algumas penalidades. Sendo assim em concordância com a lei os órgãos e entidades 
executivos de trânsito dos Municípios tem poder para aplicar dentre as penalidades abaixo: 
 
I. Advertência por escrito; 
II. Multa; 
III. Suspensão do direito de dirigir; 
IV. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação; 
V. Cassação da Permissão para Dirigir; 
VI. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I, II e III; 
C) Apenas I, III e IV; 
D) Apenas III, IV e V; 
E) Todas as penalidades expressas. 
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QUESTÃO 24 

No que concerne aos artigos 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, analise as afirmativas 
colocando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. 
 
(   ) Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades; 
(   ) O condutor de veículo automotor  que for alvo de fiscalização de trânsito obrigatoriamente será submetido a teste, 

exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo 
Contran; 

(   ) Imagem, e  vídeo poderão ser utilizados como  prova da alteração da capacidade psicomotora em razão da 
influência de álcool; 

(   ) A verificação da capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa 
poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia e ou exame clínico. 

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

QUESTÃO 25 

O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito contempla os procedimentos gerais a serem observados pelos agentes 
de trânsito, conceitos e definições e está estruturado em fichas individuais, no que se refere a essas definições relacione 
as colunas: 
 
1. Tipificação resumida; 
2. Tipificação do Enquadramento; 
3. Constatação da infração. 
 
(   ) Indica as situações nas quais a abordagem é necessária para a constatação da infração. 
(   ) Descreve a conduta infracional de acordo com Portaria do Denatran. 
(   ) Descreve a conduta infracional de acordo com o CTB. 
 
A) 1, 2, 3; 
B) 1, 3, 2; 
C) 2, 3, 1; 
D) 2, 1, 3; 
E) 3, 1, 2. 
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QUESTÃO 26 

Leia a notícia abaixo: 
 
Cinco condutores são presos no Piauí após teste do bafômetro constatar alto teor de álcool 
Esta medida tem como objetivo a redução dos acidentes e mortes nas rodovias federais 
 
Nos dias 1, 2 e 3 de março, a Polícia Rodoviária Federal realizou fiscalizações em algumas cidades do estado que 
resultou no afastamento de 17 condutores que dirigiam sob efeito de álcool. Cinco deles foram presos em razão do alto 
teor alcoólico no organismo. 
 
Os flagrantes de embriaguez ocorreram em Teresina, Campo Maior, Piripiri, Picos, Floriano e Parnaíba. As prisões se 
verificaram nas cidades de Teresina, Piripiri e Parnaíba. Todas as prisões ocorreram por constatação de embriaguez a 
partir do teste do bafômetro. 
 
Os condutores presos estavam dirigindo sob a influência de álcool. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Art. 
165: 
 
A) Os condutores presos cometeram uma infração grave, serão penalizados com multa (três vezes) e suspensão do 

direito de dirigir por 12 (doze) meses; 
B) Os condutores presos cometeram uma infração gravíssima, serão penalizados com multa (cinco vezes) e suspensão 

do direito de dirigir por 12 (doze) meses; 
C) Os condutores presos cometeram uma infração gravíssima, serão penalizados com multa (três vezes) e suspensão do 

direito de dirigir por 24 (vinte quatro) meses; 
D) Os condutores presos cometeram uma infração grave serão penalizados com multa (dez vezes) e suspensão do 

direito de dirigir por 24 (vinte quatro) meses; 
E) Os condutores presos cometeram uma infração gravíssima, serão penalizados com multa (dez vezes) e suspensão do 

direito de dirigir por 12 (doze) meses. 
 

QUESTÃO 27 

Considerando a Resolução do CONTRAN nº 296/2008 que dispõe sobre a integração dos órgãos e entidades executivos 
de trânsito e rodoviários municipais ao Sistema Nacional de Trânsito, é INCORRETO afirmar: 
 
A) Integram o SNT os órgãos e entidades municipais executivos de trânsito e rodoviário que disponham de estrutura 

organizacional e capacidade instalada para o exercício das atividades e competências legais; 
B) O Município que delegar o exercício das atividades previstas no CTB deverá comunicar essa decisão ao respectivo 

CETRAN e ao órgão de trânsito executivo de trânsito da União - DENATRAN; 
C) Em todo Município brasileiro deve funcionar uma  Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI; 
D) O Município poderá optar pela organização de seu órgão ou entidade executivo de trânsito e/ou executivo rodoviário 

na forma de consórcio; 
E) Não há necessidade de criação de secretaria municipal específica para cuidar dos assuntos de trânsito. 
 

QUESTÃO 28 

Dentre as competências designadas às entidades e órgãos executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua 
circunscrição, observamos, EXCETO: 
 
A) 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; 
B) Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo 

de trânsito; 
C) Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades; 
D) Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias; 
E) Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de 

veículos, escolta e transporte de carga indivisível. 
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QUESTÃO 29 

Leia: 
 
O uso correto do cinto de segurança 
 
O uso do cinto de segurança é uma forma de garantir a vida. Ao entrar no veículo, não deixe de colocá-lo e peça para que 
todos os seus passageiros usem também. 
O cinto de segurança é um dispositivo simples destinado à segurança do condutor e dos passageiros dentro do veículo. 
Seu uso no banco traseiro é tão importante quanto no banco dianteiro. Em situações de colisão ou freadas bruscas, 
ele impede que seu corpo se choque com o painel, para-brisas ou contra as partes rígidas do veículo. No entanto, deve-
se compreender que o cinto de segurança não vai impedir acidentes, mas pode atenuar as suas consequências, desde 
que USADO CORRETAMENTE. 
Quando o veículo estiver em movimento, mantenha o banco de forma que o cinto de segurança fique sobre o ombro e 
nunca perto da face ou pescoço. No caso do cinto abdominal, este deve estar acomodado sobre a região pélvica, com 
folga de aproximadamente 3 cm. Outro cuidado é verificar se o cinto está torcido e estendê-lo para fixar ao clipe. 
 
A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional é 
estabelecida pelo: 
 
A) Art. 61 da Lei n° 9.506, de 23 de setembro de 1996; 
B) Art. 65 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997; 
C) Art. 85 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1998; 
D) Art. 165 da Lei n° 9.506, de 23 de setembro de 1997; 
E) Art. 75 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1975; 
 

QUESTÃO 30 

“Ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de polícia 
administrativa de trânsito, no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivos de trânsito e de acordo com as 
competências definidas neste Código.” 
 
A definição supracitada diz respeito a: 
 
A) Operação de trânsito; 
B) Engenharia de trânsito; 
C) Fiscalização de trânsito; 
D) Administração de Trânsito; 
E) Policiamento de trânsito. 
 

QUESTÃO 31 

A fiscalização, conjugada às ações de operação de trânsito, de engenharia de tráfego e de educação para o trânsito, é 
uma ferramenta de suma importância na busca de uma convivência pacífica entre pedestres e condutores de veículos. 
As ações de fiscalização influenciam diretamente na segurança e fluidez do trânsito, contribuindo para a efetiva 
mudança de comportamento dos usuários da via, e de forma específica, do condutor infrator, através da imposição de 
sanções, propiciando a eficácia da norma jurídica. 
Nesse contexto, o papel do agente de trânsito é desenvolver atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida da 
população, atuando como facilitador da mobilidade urbana ou rodoviária sustentáveis, norteando-se, dentre outros, 
pelos princípios da ______, ______, ______, ______ e ______. 
 
A) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 
B) Honestidade, obediência, responsabilidade, fidelidade e compromisso; 
C) Hombridade, pontualidade, responsabilidade, moralidade e compromisso; 
D) Pontualidade, assiduidade, respeito, moralidade e eficiência; 
E) Legalidade, assiduidade, pontualidade, seriedade e impessoalidade. 
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QUESTÃO 32 

As infrações simultâneas podem ser concorrentes ou concomitantes. Em relação a elas avalie as afirmativas: 
 
I. São concorrentes aquelas em que o cometimento de uma infração, tem como consequência o cometimento de 

outra; 
II. São concomitantes aquelas em que o cometimento de uma infração, tem como consequência o cometimento de 

outra; 
III. Ultrapassar pelo acostamento (art. 202) e transitar com o veículo pelo acostamento (art. 193) são exemplo de 

infrações concomitantes; 
IV. deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclista 

(art. 220, XIII) e não manter a distância de 1,50m ao ultrapassar bicicleta (art. 201), são exemplos de infrações 
concomitantes. 

 
Estão corretas somente as afirmativas: 
 
A) I e II; 
B) I e III; 
C) I, II e III; 
D) III e IV; 
E) I e IV; 
 

QUESTÃO 33 

Arnaldo foi abordado em uma Fiscalização de trânsito e apresentou sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, 
categoria B. De acordo com a Lei Arnaldo está habilitado para dirigir: 
 
A) Todos os veículos automotores e elétricos, de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral; 
B) Veículos automotores e elétricos, de quatro rodas cujo Peso Bruto Total (PBT) não exceda a 3.500 kg e cuja lotação 

não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; 
C) Todos os veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de carga, cujo PBT exceda a 3.500 kg; 
D) Tratores, máquinas agrícolas e de movimentação de cargas, motor casa, combinação de veículos em que a unidade 

acoplada, reboque, semirreboque ou articulada, não exceda a 6.000 kg de PBT; 
E) Veículos destinados ao transporte de escolares independente da lotação. 
 

QUESTÃO 34 

Leia a notícia abaixo: 
 
Um agente de trânsito que dominou as redes sociais 
 
Na Semana Nacional do Trânsito e durante boa parte do mês de outubro, um agente de trânsito tomou conta das redes 
sociais. E não foi porque agiu de modo injusto com alguém ou porque multou muitas pessoas ao mesmo tempo, mas 
porque ele é um “agente gentil”. 
Jobson Meirelles, da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SEMTRAN), de Vila Velha (ES), foi homenageado 
por indicação dos motoristas e pedestres, pelo trabalho realizado no município, com uma placa de honra ao mérito e 
um vídeo que mostra seu trabalho como guarda de trânsito na Praia da Costa. 
Jobson aprendeu desde cedo que “gentileza gera gentileza” e que isso também ajuda na educação, além de contribuir 
para um dia melhor. Ele consegue fiscalizar e também orientar as pessoas durante seu trabalho, para que possam 
transitar com mais segurança entre um cruzamento e outro. E o seu trabalho não para por aí: ele também presta muita 
atenção com quem utiliza o transporte público, falando dos horários de chegada dos ônibus. 
 
É de suma importância para o bom profissional a adoção de uma postura adequada, condizente com o cargo que exerce. 
Assim como a gentileza, são atitudes desejáveis ao agente de trânsito, EXCETO: 
 
A) Conhecimento da Legislação de Trânsito; 
B) Comportamento ético; 
C) Inflexibilidade e soberba na ação; 
D) Serenidade e bom senso; 
E) Segurança na execução de seu trabalho. 
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QUESTÃO 35 

De acordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – Competência municipal e concorrentes 
estaduais. Se não for possível realizar o transbordo do Excesso de Carga, o veículo é: 
 
A) Recolhido ao depósito, sendo liberado depois de sanada a irregularidade e do pagamento das despesas de remoção e 

estada; 
B) Recolhido ao depósito, sendo liberado após a retirada do excesso de carga, que fica retida no depósito; 
C) Multado e liberado; 
D) Recolhido e o condutor detido até que sanado o pagamento da multa; 
E) Aprendido e a carga destinada a doações para instituições filantrópicas. 
 

QUESTÃO 36 

Parar sobre a faixa de pedestre na mudança de semáforo, caracteriza-se um tipo de infração de: 
 
A) Estacionamento; 
B) Parada; 
C) Movimento; 
D) Circulação; 
E) Condução. 
 

QUESTÃO 37 

De acordo com a legislação de trânsito vigente, são competências dos municípios, exceto: 
 
A) Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; 
B) 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; 
C) Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; 
D) Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada 

previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; 
E) Proibir a circulação de todo e qualquer veículo de transporte escolar, mesmo que este esteja de acordo com as 

normas de segurança, uma vez que tais transportes podem funcionar apenas com a autorização da polícia federal. 
 

QUESTÃO 38 

A respeito da sinalização de trânsito, assinale a alternativa correta: 
 
A) É permitido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de 

publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização; 
B) Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam 

gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito; 
C) A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias é permitida em todos os casos 

independente da autorização de órgão competente; 
D) Nas vias ou trechos de vias em obras não é necessário ser afixada sinalização específica e adequada; 
E) Os sinais de trânsito classificam-se em sonoros e horizontais, apenas. 
 

QUESTÃO 39 

Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras 
ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as 
condições adequadas de segurança na circulação. 
 
Esta afirmação encontra-se: 
 
A) Incorreta, uma vez que a legislação de trânsito não obriga o uso de sinalização para tais casos; 
B) Incorreta, pois é impossível fiscalizar tais obras sendo melhor permitir a falta de sinalização à gastar recursos para o 

cumprimento da lei; 
C) Correta, embora seja impossível seu efetivo cumprimento; 
D) Correta, de acordo com a legislação de trânsito vigente; 
E) Correta, cabendo unicamente ao agente de trânsito seu efetivo cumprimento. 
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QUESTÃO 40 

As afirmações abaixo referem-se à engenharia de tráfego, operação, fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito: 
 
I. O CONTRAN estabelecerá as 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; 

II. O servidor público conivente com irregularidades de trânsito não receberá qualquer punição, salvo em casos 
extremos quando a vida de uma pessoa estiver em risco pela omissão do servidor; 

III. É proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em 
casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente, nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN; 

IV. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não 
possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado. 

 
Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s): 
 
A) I, II e III; 
B) I e III; 
C) I, II e IV; 
D) I, III e IV; 
E) IV. 
 

QUESTÃO 41 

A respeito da condução de veículos escolares, são requisitos exigidos ao condutor, exceto: 
 
A) Ter idade superior a vinte e um anos; 
B) Ser habilitado exclusivamente na categoria A; 
C) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze 

últimos meses; 
D) Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN; 
E) Utilizar veículo apropriado e adaptado para tais fins de acordo com as disposições legais. 
 

QUESTÃO 42 

Sobre a condução de veículos escolares, julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I. Para os veículos utilizados é necessário pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de 

largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em 
preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser 
invertidas; 

II. Cintos de segurança não são obrigatórios nos veículos; 
III. É necessária uma inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. 
 
A) I e III estão corretas; 
B) Apenas II está correta; 
C) I e II estão incorretas; 
D) I e III estão incorretas; 
E) II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 43 

Sobre as penalidades para infração de trânsito, assinale a alternativa correta: 
 
A) O condutor está isento de responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo; 
B) As infrações punidas com multa classificam-se de acordo com sua gravidade em quatro categorias; 
C) A penalidade de suspensão do direito de dirigir jamais será aplicada, mesmo para os casos mais graves; 
D) Jamais um veículo poderá ser apreendido, mesmo que ofenda as mais severas leis de trânsito; 
E) Cursos de reciclagem são apenas para multas leves e devem ser aplicados apenas a motoristas com histórico de 

irresponsabilidade no trânsito, independente de multas ou infrações. 
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QUESTÃO 44 

A respeito das punições por embriaguez ao volante, assinale a alternativa correta: 
 
A) Não são aplicadas multas e suspensão do direito de dirigir para tais casos; 
B) Apenas grandes concentrações de álcool são punidas, uma vez que o bafômetro é ineficiente para o processo de 

fiscalização; 
C) O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá 

ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma 
disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine 
dependência; 

D) Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine dependência é considerado uma infração leve punida apenas com trabalho 
voluntário; 

E) A lei seca se mostra ineficiente, uma vez que desde sua implantação o número de acidentes, frutos de embriaguez ao 
volante, aumentou 50% em todos os estados do país. 

 

QUESTÃO 45 

Sobre as infrações de trânsito, assinale a alternativa que apresenta a correta correspondência entre a infração, seu nível 
de gravidade e sua respectiva penalidade: 
 
A) Disputar corrida por espírito de emulação: 

Infração – gravíssima; 
Penalidade – multa (três vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo; 
 

B) Promover, na via, competição esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de 
veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via: 
Infração – leve; 
Penalidade – multa (cinco vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo; 
 

C) Utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem 
ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus: 
Infração – leve; 
Penalidade – trabalho voluntário; 
 

D) Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de 
operação e fiscalização de trânsito e às ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por 
dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes: 
Infração – leve; 
Penalidade – multa; 
 

E) Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor: 
Infração – grave; 
Penalidade – trabalho voluntário e curso de aperfeiçoamento. 

 

QUESTÃO 46 

Assinale a alternativa que apresenta exemplos corretos de medidas administrativas adotadas de acordo com as 
competências estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro: 
 
A) Retenção do veículo; recolhimento da Permissão para Dirigir; recolhimento de aparelhos de informática presentes 

no carro; 
B) Recolhimento da Permissão para Dirigir; recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação; remoção do veículo; 
C) Remoção do veículo; retenção de combustível; recolhimento da Permissão para Dirigir; 
D) Realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência 

física ou psíquica; retenção de combustível; remoção de espelhos retrovisores; 
E) Remoção de espelhos retrovisores; retenção do veículo; retenção de objetos pessoais do motorista. 
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QUESTÃO 47 

Sobre as medidas administrativas que implicam na remoção e retenção do veículo, assinale a alternativa correta: 
 
A) O veículo será removido, independente dos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, para o depósito fixado 

pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via; 
B) A restituição dos veículos removidos só ocorrerá mediante a apresentação de um advogado pelo motorista ou 

proprietário do veículo; 
C) Mesmo que a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será detido para melhor investigação e 

recolhimento de multas; 
D) Casos de transporte de carga excedente jamais serão punidos com retenção do veículo; 
E) A restituição dos veículos removidos só ocorrerá mediante o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e 

estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. 
 

QUESTÃO 48 

Um fusca rosa foi autuado em flagrante após dirigir acima da velocidade permitida. Considerando o limite da avenida 
como 60km/h constatou-se que o fusca estava a exatos 90km/h. A motorista do veículo alegou ser inocente e disse 
desconhecer o limite de velocidade permitido no local. Considerando que a área onde o fusca foi multado era perto de 
um hospital e a dois quarteirões de uma escola, pode-se considerar: 
 
A) Uma multa leve tendo em vista o limite de velocidade ultrapassado ser inferior a 20% a velocidade permitida; 
B) Infração grave não pelo excesso de velocidade mas por se tratar de uma área escolar e hospitalar; 
C) Infração gravíssima, justificável pela inexistência de placas que indiquem a velocidade permitida sendo impossível 

para o motorista identificar o limite de velocidade permitido; 
D) Multa gravíssima por ultrapassar em mais de 60% o limite de velocidade permitido; 
E) Multa grave com punição mediante pagamento de multa por ultrapassar de 20 a 50% o máximo limite permitido. 
 

QUESTÃO 49 

Atenção: 
 
       Placa I      Placa II 

   
 
As placas I e II significam respectivamente: 
 
A) Alfândega; Proibido estacionar; 
B) Escola; Proibido trânsito de veículos automotores; 
C) Alfândega; Proibido trânsito de caminhões; 
D) Alfândega; Área escolar; 
E) Área escolar; Proibido trânsito de caminhões. 
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QUESTÃO 50 

Assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta entre a placa e o possível local onde pode ser utilizada: 
 
A) Uma construção com a utilização de tratores: 

  
 
B) Área próxima a um hospital: 

  
 
C) Uma ciclovia: 

  
 
D) Uma área de parada de ônibus: 

  
 
E) Uma grande avenida no centro da cidade: 

  
 
 
 







