
 
DETRAN/PE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO 

 
RESPOSTAS AOS RECURSOS 

 
 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ANALISTA DE TRÂNSITO 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

2 - Gab.:W B 

Inconseqüência é característica relativa à imprudência, segundo Novo 
Aurélio. Isto é, aquele que não é cauteloso, não é previdente nem precavido, 
que não mede as consequências de seus atos. 

Imutabilidade não é característica própria dos motoristas. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:V E 

Inconseqüência é característica relativa à imprudência, segundo Novo 
Aurélio. Isto é, aquele que não é cauteloso, não é previdente nem precavido, 
que não mede as consequências de seus atos. 
Imutabilidade não é característica própria dos motoristas 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:X A 

Inconseqüência é característica relativa à imprudência, segundo Novo 
Aurélio. Isto é, aquele que não é cauteloso, não é previdente nem precavido, 
que não mede as consequências de seus atos. 
Imutabilidade não é característica própria dos motoristas 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:V B 

Como é característica das charges, o autor , através do humor, faz uma 
crítica. Neste caso  a crítica se evidencia na fala do assaltante: “ ...é muito 
mais econômico você andar devagar e ser assaltado por mim do que correr e 
ser assaltado pelo radar”, isto é ,  o radar, os valores cobrados nas infrações 
de trânsito” oneram muito mais.  

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ORIENTADOR EDUCACIONAL DE TRÂNSITO 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

1 - Gab.:W A 

Se “Essa possibilidade ( uso do celular ao volante) é a mesma( quatro vezes 
mais chance de provocar um acidente)  para uma pessoa que bebeu e tem 
0,8 no sangue”, fica claro, no texto, que”Tanto a ingestão de bebidas 
alcoólicas quanto o uso do celular podem provocar acidentes. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:X A 

Inconseqüência é característica relativa à imprudência, segundo Novo 
Aurélio. Isto é, aquele que não é cauteloso, não é previdente nem precavido, 
que não mede as consequências de seus atos. 
Imutabilidade não é característica própria dos motoristas 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:W B 

Inconseqüência é característica relativa à imprudência, segundo Novo 
Aurélio. Isto é, aquele que não é cauteloso, não é previdente nem precavido, 
que não mede as consequências de seus atos. 
Imutabilidade não é característica própria dos motoristas 

INDEFERIDO - 



2 - Gab.:V E 

Inconseqüência é característica relativa à imprudência, segundo Novo 
Aurélio. Isto é, aquele que não é cauteloso, não é previdente nem precavido, 
que não mede as consequências de seus atos. 
Imutabilidade não é característica própria dos motoristas 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:V B 

Como é característica das charges, o autor , através do humor, faz uma 
crítica. Neste caso  a crítica se evidencia na fala do assaltante: “ ...é muito 
mais econômico você andar devagar e ser assaltado por mim do que correr e 
ser assaltado pelo radar”, isto é ,  o radar, os valores cobrados nas infrações 
de trânsito” oneram muito mais. 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:X C 

Neste caso, o pronome tudo não tem objetivo de resumir sujeitos anteriores e 
tanto pode estar no singular quanto no plural. ( Cf. Nova Gramática do 
Português Contemporâneo, 5ª Ed. P.520 
O verbo HAVER , no sentido de existir, é impessoal e deve manter-se no 
singular, já o verbo EXISTIR concorda com seu sujeito : muitos motoristas. 
O verbo COSTUMAR concorda com o artigo, no plural, ou, na ausência 
deste, mantém-se no singular.  

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ENGENHEIRO DE TRÂNSITO 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

2 - Gab.:V E 

Inconseqüência é característica relativa à imprudência, segundo Novo 
Aurélio. Isto é, aquele que não é cauteloso, não é previdente nem precavido, 
que não mede as consequências de seus atos. 

Imutabilidade não é característica própria dos motoristas 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:V A “Envio”, neste caso, é substantivo. É o  artigo que o substantiva, mas esse 
artigo não pertence à palavra nem à classe gramatical. INDEFERIDO - 

10 - Gab.:V B 

Neste caso, o pronome tudo não tem objetivo de resumir sujeitos anteriores e 
tanto pode estar no singular quanto no plural. ( Cf. Nova Gramática do 
Português Contemporâneo, 5ª Ed. P.520 
O verbo HAVER , no sentido de existir, é impessoal e deve manter-se no 
singular, já o verbo EXISTIR concorda com seu sujeito : muitos motoristas. 
O verbo COSTUMAR concorda com o artigo, no plural, ou, na ausência 
deste, mantém-se no singular. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ASSESSOR JURÍDICO 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

2 - Gab.:X A 

Inconseqüência é característica relativa à imprudência, segundo Novo 
Aurélio. Isto é, aquele que não é cauteloso, não é previdente nem precavido, 
que não mede as consequências de seus atos. 

Imutabilidade não é característica própria dos motoristas 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:W B 

Inconseqüência é característica relativa à imprudência, segundo Novo 
Aurélio. Isto é, aquele que não é cauteloso, não é previdente nem precavido, 
que não mede as consequências de seus atos. 
Imutabilidade não é característica própria dos motoristas 

INDEFERIDO - 



3 - Gab.:X E 
“Debate” é substantivo derivado de  verbo por redução, portanto, 
DERIVAÇÃO REGRESSIVA. (Cf. Gramática – teoria e exercícios, Paschoalin 
e Spadoto, p. 151 ( e outras) 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:X D 

Durante o teste é adjunto adverbial de tempo . Na estrutura da língua 
portuguesa, o adjunto adverbial deve vir depois dos complementos, no final 
da oração. Caso haja necessidade de deslocamento, para o início ou meio da 
oração, deve-se indicá-lo por meio de vírgulas. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:W D 

Como é característica das charges, o autor , através do humor, faz uma 
crítica. Neste caso  a crítica se evidencia na fala do assaltante: “ ...é muito 
mais econômico você andar devagar e ser assaltado por mim do que correr e 
ser assaltado pelo radar”, isto é ,  o radar, os valores cobrados nas infrações 
de trânsito” oneram muito mais. 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:X C 

Neste caso, o pronome tudo não tem objetivo de resumir sujeitos anteriores e 
tanto pode estar no singular quanto no plural. ( Cf. Nova Gramática do 
Português Contemporâneo, 5ª Ed. P.520 
O verbo HAVER , no sentido de existir, é impessoal e deve manter-se no 
singular, já o verbo EXISTIR concorda com seu sujeito : muitos motoristas. 
O verbo COSTUMAR concorda com o artigo, no plural, ou, na ausência 
deste, mantém-se no singular. 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:W D 

Neste caso, o pronome tudo não tem objetivo de resumir sujeitos anteriores e 
tanto pode estar no singular quanto no plural. ( Cf. Nova Gramática do 
Português Contemporâneo, 5ª Ed. P.520 
O verbo HAVER , no sentido de existir, é impessoal e deve manter-se no 
singular, já o verbo EXISTIR concorda com seu sujeito : muitos motoristas. 
O verbo COSTUMAR concorda com o artigo, no plural, ou, na ausência 
deste, mantém-se no singular. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ANALISTA DE GESTÃO 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

2 - Gab.:X A 

Inconseqüência é característica relativa à imprudência, segundo Novo 
Aurélio. Isto é, aquele que não é cauteloso, não é previdente nem precavido, 
que não mede as consequências de seus atos. 

Imutabilidade não é característica própria dos motoristas 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:X C 

Neste caso, o pronome tudo não tem objetivo de resumir sujeitos anteriores e 
tanto pode estar no singular quanto no plural. ( Cf. Nova Gramática do 
Português Contemporâneo, 5ª Ed. P.520 
O verbo HAVER , no sentido de existir, é impessoal e deve manter-se no 
singular, já o verbo EXISTIR concorda com seu sujeito : muitos motoristas. 
O verbo COSTUMAR concorda com o artigo, no plural, ou, na ausência 
deste, mantém-se no singular. 

INDEFERIDO - 

 
 
 
 
 
 



Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ASSISTENTE SOCIAL 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

2 - Gab.:V E 

Inconseqüência é característica relativa à imprudência, segundo Novo 
Aurélio. Isto é, aquele que não é cauteloso, não é previdente nem precavido, 
que não mede as consequências de seus atos. 

Imutabilidade não é característica própria dos motoristas 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

7 - Gab.:V B 

Como é característica das charges, o autor , através do humor, faz uma 
crítica. Neste caso  a crítica se evidencia na fala do assaltante: “ ...é muito 
mais econômico você andar devagar e ser assaltado por mim do que correr e 
ser assaltado pelo radar”, isto é ,  o radar, os valores cobrados nas infrações 
de trânsito” oneram muito mais. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ANALISTA DE TRÂNSITO 
Disciplina: LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (LTR) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

11 - Gab.:V C 

Segundo o Capítulo IV – Dos pedestres e condutores de veículos não 
motorizados, artigo 68, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta 
equipara-se ao pedestre em direitos e deveres, assim, a alternativa 
que corresponde a um dever do pedestre e portando, do ciclista 
nessa situação é: atravessar quando o semáforo estiver indicando a 
cor verde para os pedestres. Os pedestres só deverão andar na 
contramão da direção em vias rurais quando não houver 
acostamento, não é uma regra e sim uma exceção. A questão está 
correta de acordo com a legislação vigente. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:V B 

A Resolução CONTRAN 277/08 que dispõe sobre o transporte de 
menores de 10 anos e a utilização do dispositivo de retenção para o 
transporte de crianças em veículos, estabelece que o dispositivo de 
retenção, denominado, assento de elevação, como demonstra a 
figura da questão, deve ser utilizado por crianças com idade superior 
a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e meio, logo crianças com idade 
entre 4 anos e 7 e meio de idade deverão utilizar o referido 
dispositivo. A questão não está com o enunciado idêntico da 
resolução, mas está correta com a legislação vigente. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:W D 

A Resolução CONTRAN 277/08 que dispõe sobre o transporte de 
menores de 10 anos e a utilização do dispositivo de retenção para o 
transporte de crianças em veículos, estabelece que o dispositivo de 
retenção, denominado, assento de elevação, como demonstra a 

INDEFERIDO - 



figura da questão, deve ser utilizado por crianças com idade superior 
a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e meio, logo crianças com idade 
entre 4 anos e 7 e meio de idade deverão utilizar o referido 
dispositivo. A questão não está com o enunciado idêntico da 
resolução, mas está correta com a legislação vigente. 

12 - Gab.:X C 

A Resolução CONTRAN 277/08 que dispõe sobre o transporte de 
menores de 10 anos e a utilização do dispositivo de retenção para o 
transporte de crianças em veículos, estabelece que o dispositivo de 
retenção, denominado, assento de elevação, como demonstra a 
figura da questão, deve ser utilizado por crianças com idade superior 
a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e meio, logo crianças com idade 
entre 4 anos e 7 e meio de idade deverão utilizar o referido 
dispositivo. A questão não está com o enunciado idêntico da 
resolução, mas está correta com a legislação vigente. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:V E 

Segundo Capítulo X – Dos veículos em circulação internacional, artigo 
119 do Código de Trânsito Brasileiro, as repartições aduaneiras e os 
órgãos de controle de fronteira comunicarão diretamente ao 
RENAVAM a entrada e saída temporária ou definitiva de veículos. A 
questão elaborada e a resposta apresentam-se de acordo com o 
referido artigo. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:W B 

Segundo Capítulo X – Dos veículos em circulação internacional, artigo 
119 do Código de Trânsito Brasileiro, as repartições aduaneiras e os 
órgãos de controle de fronteira comunicarão diretamente ao 
RENAVAM a entrada e saída temporária ou definitiva de veículos. A 
questão elaborada e a resposta apresentam-se de acordo com o 
referido artigo. 

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:W C 

A resposta da questão está correta, pois a mesma indaga a infração 
gravíssima com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. 
A infração, relacionada ao artigo 168, transportar crianças em veículo 
automotor sem observância das normas de segurança especiais 
neste Código é considerada infração gravíssima, mas não tem como 
previsão a penalidade de suspensão do direito de dirigir. A infração 
que prevê essa penalidade é a relacionada ao artigo 170, dirigir 
ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou 
os demais veículos. Assim, a resposta está correta de acordo com a 
legislação vigente. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:X B 

A questão se baseia na Lei 12.006/09, conforme descrito no próprio 
enunciado, assim, a única alternativa correta é: advertência por 
escrito. A alternativa que discorre sobre multa, não está correta, pois, 
a Lei citada prevê multa de 1.000 (um mil) a 5.000 (cinco mil) 
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), cobrada 
do dobro até o quíntuplo, em caso de reincidência.  

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:X A 
Segundo Resolução Contran 254/07 que estabelece requisitos para 
os vidros de segurança e critérios para aplicação de inscrições, 
pictogramas e películas nas áreas envidraçadas dos veículos 

INDEFERIDO - 



automotores, de acordo com o inciso III, do artigo 111 do Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB, em seu artigo 3º, a transmissão luminosa 
não poderá ser inferior a 75% para os vidros incolores dos para-
brisas. Assim, a questão apresenta somente uma resposta correta: 
75%. 

18 - Gab.:W B 

Na 3ª retificação do edital foi incluída a Lei 11.705/08, estando a 
questão de acordo com o Edital. Segundo a lei citada, art. 2o  são 
vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos 
contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda 
varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no 
local. A violação do disposto no caput deste artigo implica multa de 
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).  A Lei delimita que a infração 
acontecerá numa rodovia, que segundo a legislação, é considerada 
uma área rural. Assim, a questão está de acordo com a legislação 
vigente e de acordo com o edital. 

INDEFERIDO - 

18 - Gab.:X A 

Na 3ª retificação do edital foi incluída a Lei 11.705/08, estando a 
questão de acordo com o Edital. Segundo a lei citada, art. 2o  são 
vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos 
contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda 
varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no 
local. A violação do disposto no caput deste artigo implica multa de 
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).  A Lei delimita que a infração 
acontecerá numa rodovia, que segundo a legislação, é considerada 
uma área rural. Assim, a questão está de acordo com a legislação 
vigente e de acordo com o edital. 

INDEFERIDO - 

18 - Gab.:V E 

Na 3ª retificação do edital foi incluída a Lei 11.705/08, estando a 
questão de acordo com o Edital. Segundo a lei citada, art. 2o  são 
vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos 
contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda 
varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no 
local. A violação do disposto no caput deste artigo implica multa de 
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).  A Lei delimita que a infração 
acontecerá numa rodovia, que segundo a legislação, é considerada 
uma área rural. Assim, a questão está de acordo com a legislação 
vigente e de acordo com o edital. 

INDEFERIDO - 

19 - Gab.:W C 

A questão apresenta gabarito correto a placa A-4 a, conforme a 
Resolução 243/07, em seu anexo, é a:  

 

INDEFERIDO - 

20 - Gab.:V B 

Na 3ª retificação do edital foi incluída a Resolução 320/09, estando a 
questão de acordo com o edital. Em relação à alternativa citada como 
certa: a identificação do credor e do devedor, contendo o número da 
identidade e do CPF. A resolução cita - identificação do credor e do 

INDEFERIDO - 



devedor, contendo endereço e telefone e não identidade e CPF, 
assim, a alternativa está incorreta. A única alternativa correta, 
segundo a legislação é: o total da dívida ou sua estimativa. 

20 - Gab.:W D 

Na 3ª retificação do edital foi incluída a Resolução 320/09, estando a 
questão de acordo com o edital. Em relação à alternativa citada como 
certa: a identificação do credor e do devedor, contendo o número da 
identidade e do CPF. A resolução cita - identificação do credor e do 
devedor, contendo endereço e telefone e não identidade e CPF, 
assim, a alternativa está incorreta. A única alternativa correta, 
segundo a legislação é: o total da dívida ou sua estimativa. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ORIENTADOR EDUCACIONAL DE TRÂNSITO 
Disciplina: LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (LTR)  

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

12 - Gab.:V B 

A Resolução CONTRAN 277/08 que dispõe sobre o transporte de 
menores de 10 anos e a utilização do dispositivo de retenção para o 
transporte de crianças em veículos, estabelece que o dispositivo de 
retenção, denominado, assento de elevação, como demonstra a 
figura da questão, deve ser utilizado por crianças com idade superior 
a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e meio, logo crianças com idade 
entre 4 anos e 7 e meio de idade deverão utilizar o referido 
dispositivo. A questão não está com o enunciado idêntico da 
resolução, mas está correta com a legislação vigente. 

INDEFERIDO - 

18 - Gab.:W B 

Na 3ª retificação do edital foi incluída a Lei 11.705/08, estando a 
questão de acordo com o Edital. Segundo a lei citada, art. 2o  são 
vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos 
contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda 
varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no 
local. A violação do disposto no caput deste artigo implica multa de 
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).  A Lei delimita que a infração 
acontecerá numa rodovia, que segundo a legislação, é considerada 
uma área rural. Assim, a questão está de acordo com a legislação 
vigente e de acordo com o edital. 

INDEFERIDO - 

20 - Gab.:V B 

Na 3ª retificação do edital foi incluída a Resolução 320/09, estando a 
questão de acordo com o edital. Em relação à alternativa citada como 
certa: a identificação do credor e do devedor, contendo o número da 
identidade e do CPF. A resolução cita - identificação do credor e do 
devedor, contendo endereço e telefone e não identidade e CPF, 
assim, a alternativa está incorreta. A única alternativa correta, 
segundo a legislação é: o total da dívida ou sua estimativa. 

INDEFERIDO - 

 
 
 
 



Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ENGENHEIRO DE TRÂNSITO 
Disciplina: LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (LTR) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

15 - Gab.:V A 

A resposta da questão está correta, pois a mesma indaga a infração 
gravíssima com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. 
A infração, relacionada ao artigo 168, transportar crianças em veículo 
automotor sem observância das normas de segurança especiais 
neste Código é considerada infração gravíssima, mas não tem como 
previsão a penalidade de suspensão do direito de dirigir. A infração 
que prevê essa penalidade é a relacionada ao artigo 170, dirigir 
ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou 
os demais veículos. Assim, a resposta está correta de acordo com a 
legislação vigente. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ASSESSOR JURÍDICO 
Disciplina: LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (LTR) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

11 - Gab.:W E 

Segundo o Capítulo IV – Dos pedestres e condutores de veículos não 
motorizados, artigo 68, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta 
equipara-se ao pedestre em direitos e deveres, assim, a alternativa 
que corresponde a um dever do pedestre e portando, do ciclista 
nessa situação é: atravessar quando o semáforo estiver indicando a 
cor verde para os pedestres. Os pedestres só deverão andar na 
contramão da direção em vias rurais quando não houver 
acostamento, não é uma regra e sim uma exceção. A questão está 
correta de acordo com a legislação vigente. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:X A 

Segundo Capítulo X – Dos veículos em circulação internacional, artigo 
119 do Código de Trânsito Brasileiro, as repartições aduaneiras e os 
órgãos de controle de fronteira comunicarão diretamente ao 
RENAVAM a entrada e saída temporária ou definitiva de veículos. A 
questão elaborada e a resposta apresentam-se de acordo com o 
referido artigo. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:W C 

A questão se baseia na Lei 12.006/09, conforme descrito no próprio 
enunciado, assim, a única alternativa correta é: advertência por 
escrito. A alternativa que discorre sobre multa, não está correta, pois, 
a Lei citada prevê multa de 1.000 (um mil) a 5.000 (cinco mil) 
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), cobrada 
do dobro até o quíntuplo, em caso de reincidência.  

INDEFERIDO - 

18 - Gab.:X A 

Na 3ª retificação do edital foi incluída a Lei 11.705/08, estando a 
questão de acordo com o Edital. Segundo a lei citada, art. 2o  são 
vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos 
contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda 

INDEFERIDO - 



varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no 
local. A violação do disposto no caput deste artigo implica multa de 
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).  A Lei delimita que a infração 
acontecerá numa rodovia, que segundo a legislação, é considerada 
uma área rural. Assim, a questão está de acordo com a legislação 
vigente e de acordo com o edital. 

18 - Gab.:W B 

Na 3ª retificação do edital foi incluída a Lei 11.705/08, estando a 
questão de acordo com o Edital. Segundo a lei citada, art. 2o  são 
vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos 
contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda 
varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no 
local. A violação do disposto no caput deste artigo implica multa de 
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).  A Lei delimita que a infração 
acontecerá numa rodovia, que segundo a legislação, é considerada 
uma área rural. Assim, a questão está de acordo com a legislação 
vigente e de acordo com o edital. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ANALISTA DE GESTÃO 
Disciplina: LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (INF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

11 - Gab.:X D 

Segundo o Capítulo IV – Dos pedestres e condutores de veículos não 
motorizados, artigo 68, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta 
equipara-se ao pedestre em direitos e deveres, assim, a alternativa 
que corresponde a um dever do pedestre e portando, do ciclista 
nessa situação é: atravessar quando o semáforo estiver indicando a 
cor verde para os pedestres. Os pedestres só deverão andar na 
contramão da direção em vias rurais quando não houver 
acostamento, não é uma regra e sim uma exceção. A questão está 
correta de acordo com a legislação vigente. 

INDEFERIDO - 

11 - Gab.:V C 

Segundo o Capítulo IV – Dos pedestres e condutores de veículos não 
motorizados, artigo 68, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta 
equipara-se ao pedestre em direitos e deveres, assim, a alternativa 
que corresponde a um dever do pedestre e portando, do ciclista 
nessa situação é: atravessar quando o semáforo estiver indicando a 
cor verde para os pedestres. Os pedestres só deverão andar na 
contramão da direção em vias rurais quando não houver 
acostamento, não é uma regra e sim uma exceção. A questão está 
correta de acordo com a legislação vigente. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:V B 

A Resolução CONTRAN 277/08 que dispõe sobre o transporte de 
menores de 10 anos e a utilização do dispositivo de retenção para o 
transporte de crianças em veículos, estabelece que o dispositivo de 
retenção, denominado, assento de elevação, como demonstra a 
figura da questão, deve ser utilizado por crianças com idade superior 
a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e meio, logo crianças com idade 

INDEFERIDO - 



entre 4 anos e 7 e meio de idade deverão utilizar o referido 
dispositivo. A questão não está com o enunciado idêntico da 
resolução, mas está correta com a legislação vigente. 

16 - Gab.:X B 

A questão se baseia na Lei 12.006/09, conforme descrito no próprio 
enunciado, assim, a única alternativa correta é: advertência por 
escrito. A alternativa que discorre sobre multa, não está correta, pois, 
a Lei citada prevê multa de 1.000 (um mil) a 5.000 (cinco mil) 
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), cobrada 
do dobro até o quíntuplo, em caso de reincidência.  

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:W C 

A questão se baseia na Lei 12.006/09, conforme descrito no próprio 
enunciado, assim, a única alternativa correta é: advertência por 
escrito. A alternativa que discorre sobre multa, não está correta, pois, 
a Lei citada prevê multa de 1.000 (um mil) a 5.000 (cinco mil) 
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), cobrada 
do dobro até o quíntuplo, em caso de reincidência.  

INDEFERIDO - 

18 - Gab.:W B 

Na 3ª retificação do edital foi incluída a Lei 11.705/08, estando a 
questão de acordo com o Edital. Segundo a lei citada, art. 2o  são 
vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos 
contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda 
varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo no 
local. A violação do disposto no caput deste artigo implica multa de 
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).  A Lei delimita que a infração 
acontecerá numa rodovia, que segundo a legislação, é considerada 
uma área rural. Assim, a questão está de acordo com a legislação 
vigente e de acordo com o edital. 

INDEFERIDO - 

19 - Gab.:V A A questão está de acordo com o edital, tendo em vista que se baseia 
na Resolução 243/07 contida no conteúdo programático.  INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - JORNALISTA 
Disciplina: LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (LTR) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

16 - Gab.:V A 

A questão se baseia na Lei 12.006/09, conforme descrito no próprio 
enunciado, assim, a única alternativa correta é: advertência por 
escrito. A alternativa que discorre sobre multa, não está correta, pois, 
a Lei citada prevê multa de 1.000 (um mil) a 5.000 (cinco mil) 
vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), cobrada 
do dobro até o quíntuplo, em caso de reincidência.  

INDEFERIDO - 

20 - Gab.:V B Na 3ª retificação do edital foi incluída a Resolução 320/09, estando a 
questão de acordo com o edital. INDEFERIDO - 

 
 
 
 



Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ANALISTA DE TRÂNSITO 
Disciplina: CONHEC. DE ADM. PÚBLICA (CAP) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

23 - Gab.:W D 

O enunciado trata da Seção V, Capítulo II da Lei Estadual n°6.123/68, 
cujo tema é exercício. Todas as respostas estão em desacordo com 
os artigos previstos na referida seção, com exceção da alternativa 
apontada no gabarito, cujo texto está em consonância com o art. 35 
da Lei Estadual n°6.123/68. 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:X C A alternativa apontada no gabarito está em conformidade com o texto 
do art. 35, da Lei Estadual nº 6.123/68. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:X B A alternativa apontada pelo gabarito está de acordo com o texto do 
art.196, §2° da Lei Estadual nº 6123/68. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ORIENTADOR EDUCACIONAL DE TRÂNSITO 
Disciplina: CONHEC. DE ADM. PÚBLICA (CAP) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

26 - Gab.:W E 
A questão impugnada pedia que se marcasse a resposta 
INCORRETA, sendo que a alternativa “E” apontada pelo gabarito está 
em desacordo com o texto do art. 108, da Lei Estadual nº 6123/68, 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ENGENHEIRO DE TRÂNSITO 
Disciplina: CONHEC. DE ADM. PÚBLICA (CAP) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

28 - Gab.:V B 
Dentre as penalidades previstas no Capítulo V da Lei Estadual 
n°6.123/68, não está a exoneração, cuja natureza jurídica, para o 
direto administrativo, não se assemelha à penalidade de demissão 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ASSESSOR JURÍDICO 
Disciplina: CONHEC. DE ADM. PÚBLICA (CAP) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

28 - Gab.:X C A penalidade de repreensão encontra-se expressamente elencada no 
art. 199, I da Lei Estadual n° 6.123/68, objeto da ementa do certame. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:X D A alternativa apontada está em desacordo com o texto do art. 204, 
parágrafo único da Lei Estadual n° 6.123/68. 

INDEFERIDO - 

 
 
 
 



Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ANALISTA DE GESTÃO 
Disciplina: CONHEC. DE ADM. PÚBLICA (CAP) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

30 - Gab.:W C 
A alternativa apontada pelo gabarito está de acordo com o texto do 
art.196, §2° da Lei Estadual nº 6123/68. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Disciplina: CONHEC. DE ADM. PÚBLICA (CAP) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

24 - Gab.:V E 
O art. 43 da Lei Estadual n° 6.123/68 não elenca a aprovação em 
exame psicotécnico como um dos requisitos a serem apurados no 
estágio probatório. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ORIENTADOR EDUCACIONAL DE TRÂNSITO 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

31 - Gab.:W A 
Referente ao tema da ementa Fundamentos Básicos do Windows, o 
dispositivo Pen Drive NÃO é feito de material flexível. Se comparado a 
dispositivos portáteis como disquetes, as demais alternativas estão corretas. 

INDEFERIDA - 

34 - Gab.:X A 

A célula “Custo por item (R$)” (C2) foi formatada com a opção “Quebrar texto 
automaticamente”, caso contrário ultrapassaria a linha liha da grade. 
Certamente, outras formatações foram aplicadas a mesma, mas nenhuma 
que invalide a alternativa A..  
As demais estão incorretas já que: 
− a célula subtotal (D19) pode ser calculada através da fórmula 

SOMA(A5:A20); “:” ao invés de “;” 
− a célula D21 pode ser calculada através da fórmula A19*0,3 
− o custo total de Piso (D14) pode ser calculado através da fórmula 

B14*C14 
− a célula total (D22) pode ser calculada através da fórmula 

SOMA(A19:A21) 

INDEFERIDA - 

34 - Gab.:V E 

A célula “Custo por item (R$)” (C2) foi formatada com a opção “Quebrar texto 
automaticamente”, caso contrário ultrapassaria a linha liha da grade. 
Certamente, outras formatações foram aplicadas a mesma, mas nenhuma 
que invalide a alternativa A..  
As demais estão incorretas já que: 
− a célula subtotal (D19) pode ser calculada através da fórmula 

SOMA(A5:A20); “:” ao invés de “;” 
− a célula D21 pode ser calculada através da fórmula A19*0,3 
− o custo total de Piso (D14) pode ser calculado através da fórmula 

B14*C14 

INDEFERIDA - 



− a célula total (D22) pode ser calculada através da fórmula 
SOMA(A19:A21) 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ASSESSOR JURÍDICO 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

31 - Gab.:W A 
Referente ao tema da ementa Fundamentos Básicos do Windows, o 
dispositivo Pen Drive NÃO é feito de material flexível. Se comparado a 
dispositivos portáteis como disquetes, as demais alternativas estão corretas. 

INDEFERIDA - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - JORNALISTA 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

34 - Gab.:V E 

A célula “Custo por item (R$)” (C2) foi formatada com a opção “Quebrar texto 
automaticamente”, caso contrário ultrapassaria a linha liha da grade. 
Certamente, outras formatações foram aplicadas a mesma, mas nenhuma 
que invalide a alternativa A..  
As demais estão incorretas já que: 
− a célula subtotal (D19) pode ser calculada através da fórmula 

SOMA(A5:A20); “:” ao invés de “;” 
− a célula D21 pode ser calculada através da fórmula A19*0,3 
− o custo total de Piso (D14) pode ser calculado através da fórmula 

B14*C14 
− a célula total (D22) pode ser calculada através da fórmula 

SOMA(A19:A21) 

INDEFERIDA - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ANALISTA DE TRÂNSITO 
Disciplina: RACIO. LÓGICO (RLO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

33 - Gab.:X D 

      Como apenas uma das declarações é verdadeira, podemos afirmar 
corretamente que: 

I – Falsa 

II – Falsa 

III – Verdadeira 

Logo,  

Pedro vai de moto 

Paulo vai de carro 

Antônio vai de ônibus 

O gabarito está correto. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:V C       Como apenas uma das declarações é verdadeira, podemos afirmar INDEFERIDO - 



corretamente que: 

I – Falsa 

II – Falsa 

III – Verdadeira 

 

Logo,  

Pedro vai de moto 

Paulo vai de carro 

Antônio vai de ônibus 

 

O gabarito está correto. 

34 - Gab.:X D 

 
R = 5.4.3.1.10.1.5 = 50.60 = 3.000 números palíndromos ímpares de 4 
Algarismos. 
 
Ex: 1221 e 3663 são palíndromos ímpares de 4 algarismos. 
Para um número ser ímpar basta que o último algarismo seja ímpar.  

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:V C 

 
R = 5.4.3.1.10.1.5 = 50.60 = 3.000 números palíndromos ímpares de 4 
Algarismos. 
 
Ex: 1221 e 3663 são palíndromos ímpares de 4 algarismos. 
Para um número ser ímpar basta que o último algarismo seja ímpar. 

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:W B 

 
1ª conclusão: O motorista do carro vermelho mora no município A. 
 
2º conclusão: O motorista do carro preto é o Paulo. 
       Agora, analisando a declaração do motorista do carro cinza, concluímos 
que nem ele nem Pedro são do município B. Como o motorista do carro 
vermelho mora no município A e o motorista do carro cinza não mora no 
município B, então Paulo é quem mora no município B. Ora se Paulo não 
mora no município B, o motorista do carro cinza mora no município C. Pedro 
é o motorista do carro vermelho e Mário é o motorista do carro cinza. 
Comparando nossas conclusões com as alternativas, chegamos á resposta, o 
motorista do carro vermelho é o Pedro e mora no município A. 
 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ANALISTA DE GESTÃO 
Disciplina: RACIO. LÓGICO (RLO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

32 - Gab.:W E 

       A opção está correta, já que todos que dirigem o carro A e o carro B 
gostam do carro B. 

       Alguns que dirigem o carro B não gostam dele. Logo, alguns que dirigem 
o carro B não dirigem o carro A. Pois quem dirige o carro A pode não dirigir o 

INDEFERIDO - 



carro B e com isso não gostar do carro B. O que torna a opção (E) correta. 

33 - Gab.:W E 

      Como apenas uma das declarações é verdadeira, podemos afirmar 
corretamente que: 

I – Falsa 

II – Falsa 

III – Verdadeira 

 

Logo,  

Pedro vai de moto 

Paulo vai de carro 

Antônio vai de ônibus 

 

O gabarito está correto. 

 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:X D 

      Como apenas uma das declarações é verdadeira, podemos afirmar 
corretamente que: 

I – Falsa 

II – Falsa 

III – Verdadeira 

 

Logo,  

Pedro vai de moto 

Paulo vai de carro 

Antônio vai de ônibus 

 

O gabarito está correto. 

 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:V C 

      Como apenas uma das declarações é verdadeira, podemos afirmar 
corretamente que: 

I – Falsa 

II – Falsa 

III – Verdadeira 

 

Logo,  

Pedro vai de moto 

Paulo vai de carro 

Antônio vai de ônibus 

 

O gabarito está correto. 

 

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:V C  INDEFERIDO - 



R = 5.4.3.1.10.1.5 = 50.60 = 3.000 números palíndromos ímpares de 4 
Algarismos. 
 
Ex: 1221 e 3663 são palíndromos ímpares de 4 algarismos. 
 
Para um número ser ímpar basta que o último algarismo seja ímpar. 
 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ANALISTA DE TRÂNSITO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

36 - Gab.:V D A questão não apresenta alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 

36 - Gab.:W A A questão não apresenta alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 

36 - Gab.:X E A questão não apresenta alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 

39 - Gab.:W B Todas as alternativas apontadas estão em desacordo com a Lei n°8.666/93, 
por isso a alternativa indicada pelo gabarito está correta. 

INDEFERIDO - 

41 - Gab.:V E A alternativa apontada pelo gabarito reflete o texto do enunciado 266 da 
Súmula de Jurisprudência do STJ. INDEFERIDO - 

43 - Gab.:V D 

O princípio da impessoalidade, segundo José dos Santos Carvalho Filho,i n  
Manual de Direito Administrativo, ”objetiva a igualdade de tratamento que a 
Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em 
idêntica situação.” 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:X E 

A publicidade é a regra que deve vigorar em todos os atos administrativos, 
sendo o sigilo situação especialíssima, diante da moderna concepção do 
Estado de Direito,  sendo certo que o conceito estabelecido na alternativa 
proposta encontra-se de acordo com o pensamento da doutrina e 
jurisprudência pátria. Quanto aos bens públicos, é pacífico que pertencem a 
toda a coletividade, e não à Administração, a quem cabe, conforme dito na 
questão, a atividade de geri-los e administrá-los. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:V E Conforme texto constitucional cabe relaxamento da prisão ilegal, e não 
revogação, vide art. 5°, inciso LXV da CF.  

INDEFERIDO - 

50 - Gab.:V C A supressão do requisito da idade em nada prejudica a alternativa apontada 
como correta pelo gabarito. INDEFERIDO - 

54 - Gab.:V B 

A alternativa apontada no recurso está de acordo com a política de reforma 
do Estado contemporâneo, sendo considerada atividade indevida, aquela cujo 
exercício é dispensável ao Estado, dentro da nova concepção de modelo 
estatal, segundo art.1°, I da Lei n°9.491/97. 

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:W D 
A alternativa apontada no recurso se refere a empresas privadas cujo 
controle esteja em mãos da União, sendo, por essa razão, possível a 
desestatização. 

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:X C 

Dentre as formas de se buscar a diminuição Estado, está o seu afastamento 
da posição de executor de certas atividades e serviços, o que pode ocorrer 
por meio da delegação de serviço público, realizada por meio dos 
instrumentos apontados na alternativa ora impugnada. 

INDEFERIDO - 

56 - Gab.:W B A possibilidade de fiscalização das Agências Reguladoras decorre do art. 49, 
X da CF. 

INDEFERIDO - 



56 - Gab.:X A A possibilidade de fiscalização das Agências Reguladoras decorre do art. 49, 
X da CF. INDEFERIDO - 

58 - Gab.:W E A alternativa apontada no gabarito encontra-se de acordo com o texto do art. 
165, II da CF. INDEFERIDO - 

58 - Gab.:V C 

Conforme texto do art. 165, §5°, III, da CF, caberá ao orçamento da 
seguridade social abranger todas as entidades e órgãos vinculados à 
seguridade social, e não o orçamento fiscal, como erroneamente previsto na 
alternativa impugnada. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:V B O Capítulo VI, Seção II da Lei Complementar 101/00, trata da destinação de 
recursos públicos para o setor privado. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ANALISTA DE GESTÃO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

36 - Gab.:V D A questão não apresenta alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 

36 - Gab.:W A A questão não apresenta alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 

37 - Gab.:V A Conforme texto do art. 10 do Decreto-Lei nº200/67, a execução das 
atividades da Administração deverá ser amplamente descentralizada. INDEFERIDO - 

43 - Gab.:V D 

O princípio da impessoalidade, segundo José dos Santos Carvalho Filho,in  
Manual de Direito Administrativo, ”objetiva a igualdade de tratamento que a 
Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em 
idêntica situação.” 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:W D A alternativa apontada pelo gabarito encontra-se de acordo com o texto do 
art. 165,§5º da CF. INDEFERIDO - 

 
CARGO: ANALISTA DE TRÂNSITO – ORIENTADOR EDUCACIONAL DE TRÂNSITO. 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

36 - Gab. X D A resposta apresentada na letra D é aquela que engloba todo o caráter 
científico da Pedagogia. 

INDEFERIDO - 

37 - Gab. V D A resposta apresentada na letra D abrange as relações dos envolvidos na 
ação educativa de trânsito. INDEFERIDO - 

39 - Gab. V B A Didática como teoria e prática do ensino, e como componente curricular 
de um curso não poderia deixar de ter objetivos. INDEFERIDO - 

43 - Gab. V E A resposta está coerente com o solicitado na questão. INDEFERIDO - 

46 - Gab. V B 
A resposta apresentada na letra B é aquela que melhor responde e se 
adequa à concepção do planejamento participativo em diferentes espaços 
educacionais. 

INDEFERIDO - 

50 - Gab. V D A resposta expressa no gabarito está correta visto que, o indivíduo como 
aluno deseja outra configuração de aprendizagem, buscando a EAD. INDEFERIDO - 

50 - Gab. X E A resposta expressa no gabarito está correta visto que, o indivíduo como 
aluno deseja outra configuração de aprendizagem, buscando a EAD. INDEFERIDO - 

53 - Gab. W A A resposta expressa no gabarito é aquela que corresponde ao solicitado 
no enunciado da questão. INDEFERIDO - 

53 - Gab. V D A resposta expressa no gabarito é aquela que corresponde ao solicitado INDEFERIDO - 



no enunciado da questão. 

54 - Gab. W C A resposta expressa no gabarito é a correta, visto que toda avaliação da 
aprendizagem envolve a objetividade e a subjetividade. INDEFERIDO - 

54 - Gab. X B A resposta expressa no gabarito é a correta, visto que toda avaliação da 
aprendizagem envolve a objetividade e a subjetividade. 

INDEFERIDO - 

55 - Gab. X A 

A resposta expressa no gabarito está correta, tendo em vista revelar a 
realidade educacional ainda existente. 
Não existe contexto unitário, as contradições são inerentes a qualquer 
contexto. 

INDEFERIDO - 

55 - Gab. V E 

A resposta expressa no gabarito está correta, tendo em vista revelar a 
realidade educacional ainda existente. 
Não existe contexto unitário, as contradições são inerentes a qualquer 
contexto. 

INDEFERIDO - 

56 - Gab. V D A resposta expressa na letra D é a correta. INDEFERIDO - 

57 - Gab. W D A resposta expressa no gabarito está de acordo com o solicitado no que se 
refere ao planejamento. INDEFERIDO - 

57 - Gab. V B A resposta expressa no gabarito está de acordo com o solicitado no que se 
refere ao planejamento. 

INDEFERIDO - 

58 - Gab. X B 
A resposta está correta e abrange a perspectiva da educação continuada 
voltada para os profissionais do magistério, globalizando as demais 
alternativas. 

INDEFERIDO - 

58 - Gab. V A 
A resposta está correta e abrange a perspectiva da educação continuada 
voltada para os profissionais do magistério, globalizando as demais 
alternativas. 

INDEFERIDO - 

58 - Gab. W C 
A resposta está correta e abrange a perspectiva da educação continuada 
voltada para os profissionais do magistério, globalizando as demais 
alternativas. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab. V E A resposta correta é a expressa no gabarito por conter as duas 
características indispensáveis à elaboração de um plano de atividades. INDEFERIDO - 

60 -  Gab. V C A resposta correta é a expressa no gabarito por conter princípio básico de 
uma ética pública. 

INDEFERIDO - 

60 - Gab. X D A resposta correta é a expressa no gabarito por conter princípio básico de 
uma ética pública. INDEFERIDO - 

60 - Gab. W E A resposta correta é a expressa no gabarito por conter princípio básico de 
uma ética pública. INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ENGENHEIRO DE TRÂNSITO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

36 - Gab.:V B A resposta correta se encontra na alternativa A. DEFERIDO A 

38 - Gab.:V E 
Segundo o livro da ANTP Transporte Humano – cidades com 
qualidade de vida, na página 49, a opção trânsito não consta como 
área de ação ligada ao planejamento da circulação. 

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:V C 

Por definição, Carro Flutuante é quando o motorista tenta ultrapassar 
o mesmo número de veículos que o ultrapassam. Referência: LEITE, 
José Geraldo Maderna. Engenharia de Tráfego: Métodos de 
Pesquisas, características de tráfego, interseções e sinais luminosos. 
São Paulo: 1980. Página 22. 

INDEFERIDO - 



44 - Gab.:V E 

As cores das placas, em relação à segurança viária, para que a 
sinalização vertical seja efetiva não é considerada. Referência: 
SOUSA FILHO, João Roberto de. Sinalização e segurança viária. 
Simpósio Nacional de auditoria de obras públicas. Rio de Janeiro, 
2004. Página 04. 

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:V D 
A alternativa apresentada pelo candidato refere-se à definição de 
Geodésia. Referência: CEFETSC. Topografia 1. Santa Catarina, 
2003. Página 01. 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:V C De acordo com a ABNT, a medida padrão utilizada em topografia, é o 
metro quadrado (m2). Uma braça quadrada é 4,84m2 INDEFERIDO - 

50 - Gab.:V C 

O termo qualidade total tem inserido em seu conceito atributos ou 
dimensões básicas que lhe conferem características de totalidade 
com a exceção de Capacitação. Referência: LONGO, Rose Mary 
Juliano. Gestão da Qualidade: Evolução Histórica, Conceitos básicos 
e aplicação na educação. Brasília, IPEA, 1996. 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:V D 

Segundo o Manual de Pavimentação Urbana da ABPv. Volume III – 
Fascículo 2 – Serviços de Pavimentação. 1991. Pro III 02.08, na 
página.9, o controle de qualidade do material betuminoso constará 
para cimento asfáltico: 
1 ensaio de viscosidade saybolt-furol, para todo carregamento que 
chegar à obra 
1 ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t 
1 índice de Pfeiffer, para cada 500 t 
1 ensaio de espuma para todo carregamento que chegar à obra.. 

INDEFERIDO - 

55 - Gab.:V C 

A questão refere-se A Resolução CONTRAN n° 340 de 25 de 
fevereiro de 
2010, onde especifica que a placa R-19 é de Velocidade Máxima 
Permitida. 

INDEFERIDO - 

60 - Gab.:V C 

Segundo o DETRAN, em relação a segurança viária, a distância 
mínima a ser observada da placa ao ponto potencialmente perigoso, 
admitindo-se um tempo de percepção-reação de 2,5 segundos é na 
via secundária em vias rurais, 200 metros. Referência: SOUSA 
FILHO, João Roberto de. Sinalização e segurança viária. Simpósio 
Nacional de auditoria de obras públicas. Rio de Janeiro, 2004. Página 
08. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

37 - Gab.:V B 

Portaria N. 3214/1978 NR-5 Item 5.11 (O empregador designará entre os 
seus representantes o Presidente da CIPA, e os representantes dos 
empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente). 

O Presidente da CIPA e os representantes da empresa são designados os 
demais componentes são eleitos. 

INDEFERIDO - 

60 - Gab.:V C A questão pede Concentração Média (CM) e não média aritmética da INDEFERIDO - 



medições. O valor deveria ser dividido por 8 (8 horas de trabalho), pois é 
média ponderada ao tempo. Observe que a questão menciona o tempo para 
cada valor de concentração. 
Segue a resolução abaixo: 
CM = (4 x 10 + 3 x 5 + 1 x 25) / 8 = 10. 
VM = 20 x 1,5 = 30 
Atividade não Insalubre   

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ASSESSOR JURÍDICO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

39 - Gab.:W B O texto da alternativa apontada pelo gabarito encontra-se de acordo com o 
texto do art. 39,§4° da CF. 

INDEFERIDO - 

42 - Gab.:V E A questão não apresenta alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
42 - Gab.:W B A questão não apresenta alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 
42 - Gab.:X A A questão não apresenta alternativa correta. DEFERIDO ANULADA 

48 - Gab.:W B 

É assente na doutrina e jurisprudência que a interpretação dos negócios 
jurídicos que envolvam liberalidades, aí incluídos os gratuitos, deve ser feita 
de forma restritiva, razão pela qual está correta a alternativa indicada no 
gabarito. 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:X A O texto do art. 151 do CC/02 ainda em vigor, está em desacordo com a 
alternativa considerada incorreta pelo gabarito. INDEFERIDO - 

51 - Gab.:X C O pedido do recurso corresponde à questão 48. INDEFERIDO - 

53 - Gab.:W E A alternativa impugnada está em desacordo  com o texto do art. 74 do CPC, INDEFERIDO - 

56 - Gab.:W C O texto da alternativa apontada pelo gabarito encontra-se de acordo com o 
art. 273, §4º do CPC. INDEFERIDO - 

57 - Gab.:X D O texto da alternativa apontada pelo gabarito encontra-se de acordo com o 
art. 5°, §3° da Lei n°7.347/85. INDEFERIDO - 

60 - Gab.:X E A alternativa apontada pelo gabarito se coaduna com o texto do art. 40, §4º 
da CF. INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ESTATÍSTICO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

41 - Gab.:V E 

A questão trata do cálculo do erro padrão para proporção amostral de uma 
população finita com aplicação do fator de correção. Falha na digitação do 
gabarito e memória de cálculo.  

Gabarito deve ser alterado.  Resposta 0,026 (zero vírgula zero vinte e seis) 

DEFERIDO D 

 
 
 
 



Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - ASSISTENTE SOCIAL 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

39 - Gab.:V D 

No livro Política Social: fundamentos e história, 4 ed., São Paulo: Cortez, 
2008, na página 184, Elaine Rossetti Behring e Ivanete Boschetti, trata a 
questão da forma apresentada. Mas, o argumento apresentado tem 
fundamento, pois torna a questão dúbia. 

DEFERIDO ANULADA 

45 - Gab.:V D A argumentação pautada na Constituição Federal é procedente. DEFERIDO ANULADA 

47 - Gab.:V A 

No conteúdo programático: Assistência e Serviço Social no Brasil: história e 
dimensão contemporânea, inclui-se as dimensões da assistência social na 
atualidade, desconhecer o SUAS é não perceber as dimensões atuais da 
profissão proposta pela Política Nacional de Assistência Social. 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:V B 

Nos conteúdos programáticos: Estado: Construção histórica do papel do 
Estado e as formas de regulação social. Serviço Social: a instrumentalidade e 
a prática institucionalizada frente aos desafios da contemporaneidade. 
Assistência e Serviço Social no Brasil: história e dimensão contemporânea, 
inclui-se as dimensões da assistência social na atualidade, o reconhecimento 
da LOAS faz parte desses conteúdos. 

INDEFERIDO - 

56 - Gab.:V D 

No Projeto Ético-politico da profissão a dimensão jurídico-política é 
constituinte e, neste aspecto o Código de Ética Profissional é fundamental. 
Além do mais, no conteúdo programático consta: Serviço Social e ética: 
dimensão ético-política da profissão.  

INDEFERIDO - 

58 - Gab.:V B Na questão foi tratado de dois parágrafos distintos, portanto a argumentação 
procede. DEFERIDO ANULADA 

59 - Gab.:V E 

No Projeto Ético-politico da profissão a dimensão jurídico-politica é 
constituinte e, neste aspecto o Código de Ética Profissional é fundamental. 
Além do mais, no conteúdo programático consta: Serviço Social e ética: 
dimensão ético-política da profissão. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - BIBLIOTECÁRIO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

37 - Gab.:V D 

LANCASTER, F. W. Indexação e resumos: teoria e prática. Brasília: Briquet 
de Lemos, 2004.  

Na página 203, cap. 12 do livro citado acima, o renomado autor  Lancaster 
fala sobre a diferença entre exaustividade e especificidade: “A exaustividade 
refere-se à extensão com que o conteúdo de uma obra é coberto pelos 
termos utilizados na indexação. A exaustividade diz respeito ao âmbito de 
cobertura”.  

“Enquanto a exaustividade diz respeito ao âmbito de cobertura, a 
especificidade refere-se à profundidade de tratamento do conteúdo”. 

INDEFERIDO - 

 
 
 



Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - CONTADOR 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

37 - Gab.:V B Ver art 13 da lei 4.320/64 INDEFERIDO - 
41 - Gab.:V E Resposta correta o texto confere com a lei INDEFERIDO - 

53 - Gab.:V D Reserva legal tem como origem o lucro, reversão se aplica para a origem, 
prejuízo não é a origem de reserva legal. INDEFERIDO - 

54 - Gab.:V E Não estabelece correção de valor INDEFERIDO - 
57 - Gab.:V C O requerente se refere a outra questão INDEFERIDO - 

 
Cargo: ANALISTA DE TRÂNSITO - JORNALISTA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

36 - Gab.:V C 

A autora Thais de Mendonça Jorge, em seu livro “MANUAL DO 
FOCA: guia de sobrevivência para jornalistas” (Editora Contexto) na 
página 68, deixou claro que foi a Gazeta de Notícias que passou a 
adotar “caricaturas, manchetes e entrevistas” em sua páginas. 

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:V C 

No site do FENAJ: http://www.fenaj.org.br/juridico.php?id=5, no 
Regulamento da Profissão - Decreto-Lei 972-69, o artigo 8º é bem 
claro: “Art 8º Será passível de trancamento, voluntário ou de ofício, o 
registro profissional do jornalista que, sem motivo legal deixar de 
exercer a profissão por mais de dois anos”.  

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:V C 

O autor Francisco Gaudêncio Torquato do Rego em seu livro 
“Jornalismo empresarial: teoria e prática” na página 119 deixa claro a 
especificação do lead. As outras opções fogem e muita da 
conceituação. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:V C 

O autor Francisco Gaudêncio Torquato do Rego em seu livro 
“Jornalismo empresarial: teoria e prática” na página 119 deixa claro a 
especificação do lead. As outras opções fogem e muita da 
conceituação. 

INDEFERIDO - 

50 - Gab.:V B 

O autor Francisco Gaudêncio Torquato do Rego em seu livro 
“Jornalismo empresarial: teoria e prática” na página 119 deixa claro a 
especificação do lead. As outras opções fogem e muita da 
conceituação. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:V A 

A resposta correta é a letra A – Estratégico, os outros itens são muito 
irreais. Basta consultar o autor Roberto Fonseca Vieira em seu livro 
“Comunicação Organizacional” na página 12 para confirmar a 
resposta. 

INDEFERIDO - 

58 - Gab.:V C 

A autora Itania Maria Mota Gomes deixa a resposta bem clara em seu 
livro “Efeito e Recepção: A interpretação do processo receptivo em 
duas tradições de Investigação sobre os Media”. A a opção a é muito 
abrangente para ser a resposta certa. 

INDEFERIDO - 



60 - Gab.:V B 

A única resposta correta da questão e que se aplica de forma clara é a B. 
Não há como existir outra opção. Basta para isso o candidato ter um pouco 
de conhecimento sobre as atribuições de cada cargo e saber interpretar o 
problema proposto pelo enunciado. Também poderá ser consultado o livro 
“Deslumbramento coletivo: opinião pública, mídia e universidade” da autora 
Simone Antoniaci Tuzzo lançado em 2005, página 64. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ASSISTENTE DE TRÂNSITO  - AGENTE DE TRÂNSITO 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

1 - Gab.:W C O gabarito original está correto. A palavra “sinistro” pode ser igualmente 
substituída pela palavra “acidente”. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:X D 

Sabendo que se trata de um texto informativo, deve ser considerado, como 
pedido na questão, PRINCIPALMENTE, o fato de estarem sendo mostradas  
informações acerca da criação da lei federal, e como esta afeta a população. 
Não somente os diretamente envolvidos, mas a população em geral. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:Z A 

Sabendo que se trata de um texto informativo, deve ser considerado, como 
pedido na questão, PRINCIPALMENTE, o fato de estarem sendo mostradas  
informações acerca da criação da lei federal, e como esta afeta a população. 
Não somente os diretamente envolvidos, mas a população em geral. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:W E 

Sabendo que se trata de um texto informativo, deve ser considerado, como 
pedido na questão, PRINCIPALMENTE, o fato de estarem sendo mostradas  
informações acerca da criação da lei federal, e como esta afeta a população. 
Não somente os diretamente envolvidos, mas a população em geral. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:V C 

Sabendo que se trata de um texto informativo, deve ser considerado, como 
pedido na questão, PRINCIPALMENTE, o fato de estarem sendo mostradas  
informações acerca da criação da lei federal, e como esta afeta a população. 
Não somente os diretamente envolvidos, mas a população em geral. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:Y B 

Sabendo que se trata de um texto informativo, deve ser considerado, como 
pedido na questão, PRINCIPALMENTE, o fato de estarem sendo mostradas  
informações acerca da criação da lei federal, e como esta afeta a população. 
Não somente os diretamente envolvidos, mas a população em geral. 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:W B DUAS OPÇÕES POSSÍVEIS DEFERIDO ANULADA 
5 - Gab.:Z C DUAS OPÇÕES POSSÍVEIS DEFERIDO ANULADA 
5 - Gab.:Y D DUAS OPÇÕES POSSÍVEIS DEFERIDO ANULADA 
5 - Gab.:V E DUAS OPÇÕES POSSÍVEIS DEFERIDO ANULADA 
5 - Gab.:X A DUAS OPÇÕES POSSÍVEIS DEFERIDO ANULADA 
6 - Gab.:Z D Na designação de horas o A é acentuado. INDEFERIDO - 
7 - Gab.:X C DUAS OPÇÕES POSSÍVEIS DEFERIDO ANULADA 
7 - Gab.:W D DUAS OPÇÕES POSSÍVEIS DEFERIDO ANULADA 
7 - Gab.:Z E DUAS OPÇÕES POSSÍVEIS DEFERIDO ANULADA 
7 - Gab.:V B DUAS OPÇÕES POSSÍVEIS DEFERIDO ANULADA 
7 - Gab.:Y A DUAS OPÇÕES POSSÍVEIS DEFERIDO ANULADA 

8 - Gab.:W D O uso da grafia correta do PORQUE faz parte do estudo da grafia correta das  
palavras. INDEFERIDO - 

10 - Gab.:V C Sabendo que a ortografia vigente em nossa língua, é a ortografia criada com 
base em uma lei em 28/09/2008, entrando em vigor a partir de 01/01/2009. INDEFERIDO - 



Consideramos que no conteúdo programático, quando se trata de 
ORTOGRAFIA, deve ser estudada a ortografia vigente. 

10 - Gab.:Y B 

Sabendo que a ortografia vigente em nossa língua, é a ortografia criada com 
base em uma lei em 28/09/2008, entrando em vigor a partir de 01/01/2009. 
Consideramos que no conteúdo programático, quando se trata de 
ORTOGRAFIA, deve ser estudada a ortografia vigente. 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:W E 

Sabendo que a ortografia vigente em nossa língua, é a ortografia criada com 
base em uma lei em 28/09/2008, entrando em vigor a partir de 01/01/2009. 
Consideramos que no conteúdo programático, quando se trata de 
ORTOGRAFIA, deve ser estudada a ortografia vigente. 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:Z A 

Sabendo que a ortografia vigente em nossa língua, é a ortografia criada com 
base em uma lei em 28/09/2008, entrando em vigor a partir de 01/01/2009. 
Consideramos que no conteúdo programático, quando se trata de 
ORTOGRAFIA, deve ser estudada a ortografia vigente. 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:X D 

Sabendo que a ortografia vigente em nossa língua, é a ortografia criada com 
base em uma lei em 28/09/2008, entrando em vigor a partir de 01/01/2009. 
Consideramos que no conteúdo programático, quando se trata de 
ORTOGRAFIA, deve ser estudada a ortografia vigente. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ASSISTENTE DE TRÂNSITO  - TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

2 - Gab.:V C 

Sabendo que se trata de um texto informativo, deve ser considerado, como 
pedido na questão, PRINCIPALMENTE, o fato de estarem sendo mostradas  
informações acerca da criação da lei federal, e como esta afeta a população. 
Não somente os diretamente envolvidos, mas a população em geral. 

INDEFERIDO - 

6 - Gab.:V A Na designação de horas, o A é acentuado. INDEFERIDO - 
 
Cargo: ASSISTENTE DE TRÂNSITO  - ASSISTENTE DE TRÂNSITO 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

1 - Gab.:V A O gabarito original está correto. A palavra “sinistro” pode ser igualmente 
substituída pela palavra “acidente”. INDEFERIDO - 

1 - Gab.:W C O gabarito original está correto. A palavra “sinistro” pode ser igualmente 
substituída pela palavra “acidente”. INDEFERIDO - 

1 - Gab.:Z D O gabarito original está correto. A palavra “sinistro” pode ser igualmente 
substituída pela palavra “acidente”. INDEFERIDO - 

1 - Gab.:X B O gabarito original está correto. A palavra “sinistro” pode ser igualmente 
substituída pela palavra “acidente”. INDEFERIDO - 

2 - Gab.:Y B 

Sabendo que se trata de um texto informativo, deve ser considerado, como 
pedido na questão, PRINCIPALMENTE, o fato de estarem sendo mostradas  
informações acerca da criação da lei federal, e como esta afeta a população. 
Não somente os diretamente envolvidos, mas a população em geral. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:Z A Sabendo que se trata de um texto informativo, deve ser considerado, como 
pedido na questão, PRINCIPALMENTE, o fato de estarem sendo mostradas  INDEFERIDO - 



informações acerca da criação da lei federal, e como esta afeta a população. 
Não somente os diretamente envolvidos, mas a população em geral. 

2 - Gab.:V C 

Sabendo que se trata de um texto informativo, deve ser considerado, como 
pedido na questão, PRINCIPALMENTE, o fato de estarem sendo mostradas  
informações acerca da criação da lei federal, e como esta afeta a população. 
Não somente os diretamente envolvidos, mas a população em geral. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:W E 

Sabendo que se trata de um texto informativo, deve ser considerado, como 
pedido na questão, PRINCIPALMENTE, o fato de estarem sendo mostradas  
informações acerca da criação da lei federal, e como esta afeta a população. 
Não somente os diretamente envolvidos, mas a população em geral. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:X D 

Sabendo que se trata de um texto informativo, deve ser considerado, como 
pedido na questão, PRINCIPALMENTE, o fato de estarem sendo mostradas  
informações acerca da criação da lei federal, e como esta afeta a população. 
Não somente os diretamente envolvidos, mas a população em geral. 

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:W D O Gabarito original está correto. Pretérito perfeito INDEFERIDO - 

4 - Gab.:X E 
Não há inversão da ordem natural das palavras, sabendo que nesta frase, o 
nome João é considerado vocativo. E não se deve confundir João com o 
sujeito da forma imperativa SAI, que é você. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:Z B 
Não há inversão da ordem natural das palavras, sabendo que nesta frase, o 
nome João é considerado vocativo. E não se deve confundir João com o 
sujeito da forma imperativa SAI, que é você. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:Y C 
Não há inversão da ordem natural das palavras, sabendo que nesta frase, o 
nome João é considerado vocativo. E não se deve confundir João com o 
sujeito da forma imperativa SAI, que é você. 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:W B Todas as opções estão corretas DEFERIDO ANULADA 

5 - Gab.:Y D Todas as opções estão corretas DEFERIDO ANULADA 

5 - Gab.:V E Todas as opções estão corretas DEFERIDO ANULADA 
5 - Gab.:X A Todas as opções estão corretas DEFERIDO ANULADA 

5 - Gab.:Z C O uso da grafia correta do PORQUE faz parte do estudo da grafia correta das  
palavras. INDEFERIDO - 

6 - Gab.:W C Na designação de horas o A é acentuado INDEFERIDO - 
6 - Gab.:V A Na designação de horas o A é acentuado INDEFERIDO - 
6 - Gab.:Z D Na designação de horas o A é acentuado INDEFERIDO - 
6 - Gab.:X B Na designação de horas o A é acentuado. INDEFERIDO - 
6 - Gab.:Y E Na designação de horas o A é acentuado. INDEFERIDO - 
7 - Gab.:Y A DUAS OPÇÕES CORRETAS DEFERIDO ANULADA 
7 - Gab.:V B DUAS OPÇÕES CORRETAS DEFERIDO ANULADA 
7 - Gab.:X C DUAS OPÇÕES CORRETAS DEFERIDO ANULADA 
7 - Gab.:W D DUAS OPÇÕES CORRETAS DEFERIDO ANULADA 
7 - Gab.:Z E DUAS OPÇÕES CORRETAS DEFERIDO ANULADA 

8 - Gab.:Z E O uso da grafia correta do PORQUE faz parte do estudo da grafia correta das  
palavras. INDEFERIDO - 

8 - Gab.:V B O uso da grafia correta do PORQUE faz parte do estudo da grafia correta das  
palavras. INDEFERIDO - 

8 - Gab.:X C O uso da grafia correta do PORQUE faz parte do estudo da grafia correta das  
palavras. INDEFERIDO - 



8 - Gab.:W D O uso da grafia correta do PORQUE faz parte do estudo da grafia correta das  
palavras. INDEFERIDO - 

10 - Gab.:Y B 

Sabendo que a ortografia vigente em nossa língua, é a ortografia criada com 
base em uma lei em 28/09/2008, entrando em vigor a partir de 01/01/2009. 
Consideramos que no conteúdo programático, quando se trata de 
ORTOGRAFIA, deve ser estudada a ortografia vigente 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:V C 

Sabendo que a ortografia vigente em nossa língua, é a ortografia criada com 
base em uma lei em 28/09/2008, entrando em vigor a partir de 01/01/2009. 
Consideramos que no conteúdo programático, quando se trata de 
ORTOGRAFIA, deve ser estudada a ortografia vigente 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:X D 

Sabendo que a ortografia vigente em nossa língua, é a ortografia criada com 
base em uma lei em 28/09/2008, entrando em vigor a partir de 01/01/2009. 
Consideramos que no conteúdo programático, quando se trata de 
ORTOGRAFIA, deve ser estudada a ortografia vigente 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:W E 

Sabendo que a ortografia vigente em nossa língua, é a ortografia criada com 
base em uma lei em 28/09/2008, entrando em vigor a partir de 01/01/2009. 
Consideramos que no conteúdo programático, quando se trata de 
ORTOGRAFIA, deve ser estudada a ortografia vigente 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:Z A 

Sabendo que a ortografia vigente em nossa língua, é a ortografia criada com 
base em uma lei em 28/09/2008, entrando em vigor a partir de 01/01/2009. 
Consideramos que no conteúdo programático, quando se trata de 
ORTOGRAFIA, deve ser estudada a ortografia vigente 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ASSISTENTE DE TRÂNSITO  - AGENTE DE TRÂNSITO 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

11 - Gab.:W D 

O Verificador ortográfico aponta somente POSSÍVEIS problemas de 
ortografia e gramática ou mesmo de palavras não catalogadas, como 
DETRAN. As palavras são sinalizadas através de sublinhado ondulado (verde 
ou vermelha, conforme situação). O verificador não indica falha de localização 
em arquivos, nem mesmo problemas de formatação. Além disso, não se trata 
de aparência padrão para a formatação “Sublinhado”; o padrão é uma linha 
reta. Por fim, também não se refere a um formato padrão de hyperlinks 

INDEFERIDA - 

11 - Gab.:Y A 

O Verificador ortográfico aponta somente POSSÍVEIS problemas de 
ortografia e gramática ou mesmo de palavras não catalogadas, como 
DETRAN. As palavras são sinalizadas através de sublinhado ondulado (verde 
ou vermelha, conforme situação). O verificador não indica falha de localização 
em arquivos, nem mesmo problemas de formatação. Além disso, não se trata 
de aparência padrão para a formatação “Sublinhado”; o padrão é uma linha 
reta. Por fim, também não se refere a um formato padrão de hyperlinks 

INDEFERIDA - 

11 - Gab.:V B 

O Verificador ortográfico aponta somente POSSÍVEIS problemas de 
ortografia e gramática ou mesmo de palavras não catalogadas, como 
DETRAN. As palavras são sinalizadas através de sublinhado ondulado (verde 
ou vermelha, conforme situação). O verificador não indica falha de localização 
em arquivos, nem mesmo problemas de formatação. Além disso, não se trata 
de aparência padrão para a formatação “Sublinhado”; o padrão é uma linha 
reta. Por fim, também não se refere a um formato padrão de hyperlinks 

INDEFERIDA - 

11 - Gab.:Z E O Verificador ortográfico aponta somente POSSÍVEIS problemas de INDEFERIDA - 



ortografia e gramática ou mesmo de palavras não catalogadas, como 
DETRAN. As palavras são sinalizadas através de sublinhado ondulado (verde 
ou vermelha, conforme situação). O verificador não indica falha de localização 
em arquivos, nem mesmo problemas de formatação. Além disso, não se trata 
de aparência padrão para a formatação “Sublinhado”; o padrão é uma linha 
reta. Por fim, também não se refere a um formato padrão de hyperlinks 

11 - Gab.:X C 

O Verificador ortográfico aponta somente POSSÍVEIS problemas de 
ortografia e gramática ou mesmo de palavras não catalogadas, como 
DETRAN. As palavras são sinalizadas através de sublinhado ondulado (verde 
ou vermelha, conforme situação). O verificador não indica falha de localização 
em arquivos, nem mesmo problemas de formatação. Além disso, não se trata 
de aparência padrão para a formatação “Sublinhado”; o padrão é uma linha 
reta. Por fim, também não se refere a um formato padrão de hyperlinks 

INDEFERIDA - 

12 - Gab.:X A 

Conforme o help online do Word, para alinhar o texto conforme apresentado 
na questão deve ser utilizado o botão “aumentar Recuo” representado pela 

imagem . Marcadores não aumentam o recuo quando o texto já possui 
marcadores. Ao contrário, ao clicar em “Marcadores” removerá os mesmos 

INDEFERIDA - 

12 - Gab.:W B 

Conforme o help online do Word, para alinhar o texto conforme apresentado 
na questão deve ser utilizado o botão “aumentar Recuo” representado pela 

imagem . Marcadores não aumentam o recuo quando o texto já possui 
marcadores. Ao contrário, ao clicar em “Marcadores” removerá os mesmos 

INDEFERIDA - 

12 - Gab.:V E 

Conforme o help online do Word, para alinhar o texto conforme apresentado 
na questão deve ser utilizado o botão “aumentar Recuo” representado pela 

imagem . Marcadores não aumentam o recuo quando o texto já possui 
marcadores. Ao contrário, ao clicar em “Marcadores” removerá os mesmos 

INDEFERIDA - 

13 - Gab.:Y E 

A resposta correta é 11 e 5, já que ao arrastar o mouse até a célula B5, o 
Excel copia a fórmula e não o valor. Portanto, a célula B4 conterá a fórmula 
A4*2 (resultando em 11) e a célula B5 conterá a fórmula A5*2 (resultando no 
valor 15). 

INDEFERIDA - 

14 - Gab.:W E A imagem desta questão encontra-se legível. INDEFERIDA - 

15 - Gab.:W B 

O Windows permite abrir arquivos que estejam armazenados em qualquer 
diretório, independentemente do diretório em que o programa associado se 
encontre. Conforme o help online do Windows, as demais afirmativas estão 
corretas 

INDEFERIDA - 

16 - Gab.:W A O enunciado menciona WINDOWS EXPLORER ao invés de INTERNET 
EXPLORER DEFERIDA ANULADA 

16 - Gab.:X E O enunciado menciona WINDOWS EXPLORER ao invés de INTERNET 
EXPLORER DEFERIDA ANULADA 

16 - Gab.:V D O enunciado menciona WINDOWS EXPLORER ao invés de INTERNET 
EXPLORER DEFERIDA ANULADA 

16 - Gab.:Y C O enunciado menciona WINDOWS EXPLORER ao invés de INTERNET 
EXPLORER DEFERIDA ANULADA 

16 - Gab.:Z B O enunciado menciona WINDOWS EXPLORER ao invés de INTERNET 
EXPLORER DEFERIDA ANULADA 

 
 
 



Cargo: ASSISTENTE DE TRÂNSITO  - ASSISTENTE DE TRÂNSITO 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

11 - Gab.:X C 

O Verificador ortográfico aponta somente POSSÍVEIS problemas de 
ortografia e gramática ou mesmo de palavras não catalogadas, como 
DETRAN. As palavras são sinalizadas através de sublinhado ondulado (verde 
ou vermelha, conforme situação). O verificador não indica falha de localização 
em arquivos, nem mesmo problemas de formatação. Além disso, não se trata 
de aparência padrão para a formatação “Sublinhado”; o padrão é uma linha 
reta. Por fim, também não se refere a um formato padrão de hyperlinks 

INDEFERIDA - 

11 - Gab.:W D 

O Verificador ortográfico aponta somente POSSÍVEIS problemas de 
ortografia e gramática ou mesmo de palavras não catalogadas, como 
DETRAN. As palavras são sinalizadas através de sublinhado ondulado (verde 
ou vermelha, conforme situação). O verificador não indica falha de localização 
em arquivos, nem mesmo problemas de formatação. Além disso, não se trata 
de aparência padrão para a formatação “Sublinhado”; o padrão é uma linha 
reta. Por fim, também não se refere a um formato padrão de hyperlinks 

INDEFERIDA - 

11 - Gab.:Z E 

O Verificador ortográfico aponta somente POSSÍVEIS problemas de 
ortografia e gramática ou mesmo de palavras não catalogadas, como 
DETRAN. As palavras são sinalizadas através de sublinhado ondulado (verde 
ou vermelha, conforme situação). O verificador não indica falha de localização 
em arquivos, nem mesmo problemas de formatação. Além disso, não se trata 
de aparência padrão para a formatação “Sublinhado”; o padrão é uma linha 
reta. Por fim, também não se refere a um formato padrão de hyperlinks 

INDEFERIDA - 

11 - Gab.:V B 

O Verificador ortográfico aponta somente POSSÍVEIS problemas de 
ortografia e gramática ou mesmo de palavras não catalogadas, como 
DETRAN. As palavras são sinalizadas através de sublinhado ondulado (verde 
ou vermelha, conforme situação). O verificador não indica falha de localização 
em arquivos, nem mesmo problemas de formatação. Além disso, não se trata 
de aparência padrão para a formatação “Sublinhado”; o padrão é uma linha 
reta. Por fim, também não se refere a um formato padrão de hyperlinks 

INDEFERIDA - 

11 - Gab.:Y A 

O Verificador ortográfico aponta somente POSSÍVEIS problemas de 
ortografia e gramática ou mesmo de palavras não catalogadas, como 
DETRAN. As palavras são sinalizadas através de sublinhado ondulado (verde 
ou vermelha, conforme situação). O verificador não indica falha de localização 
em arquivos, nem mesmo problemas de formatação. Além disso, não se trata 
de aparência padrão para a formatação “Sublinhado”; o padrão é uma linha 
reta. Por fim, também não se refere a um formato padrão de hyperlinks 

INDEFERIDA - 

12 - Gab.:X A 

Conforme o help online do Word, para alinhar o texto conforme apresentado 
na questão deve ser utilizado o botão “aumentar Recuo” representado pela 

imagem . Marcadores não aumentam o recuo quando o texto já possui 
marcadores. Ao contrário, ao clicar em “Marcadores” removerá os mesmos 

INDEFERIDA - 

12 - Gab.:W B 

Conforme o help online do Word, para alinhar o texto conforme apresentado 
na questão deve ser utilizado o botão “aumentar Recuo” representado pela 

imagem . Marcadores não aumentam o recuo quando o texto já possui 
marcadores. Ao contrário, ao clicar em “Marcadores” removerá os mesmos 

INDEFERIDA - 

12 - Gab.:Y D Conforme o help online do Word, para alinhar o texto conforme apresentado INDEFERIDA - 



na questão deve ser utilizado o botão “aumentar Recuo” representado pela 

imagem . Marcadores não aumentam o recuo quando o texto já possui 
marcadores. Ao contrário, ao clicar em “Marcadores” removerá os mesmos 

12 - Gab.:V E 

Conforme o help online do Word, para alinhar o texto conforme apresentado 
na questão deve ser utilizado o botão “aumentar Recuo” representado pela 

imagem . Marcadores não aumentam o recuo quando o texto já possui 
marcadores. Ao contrário, ao clicar em “Marcadores” removerá os mesmos 

INDEFERIDA - 

12 - Gab.:Z C 

Conforme o help online do Word, para alinhar o texto conforme apresentado 
na questão deve ser utilizado o botão “aumentar Recuo” representado pela 

imagem . Marcadores não aumentam o recuo quando o texto já possui 
marcadores. Ao contrário, ao clicar em “Marcadores” removerá os mesmos 

INDEFERIDA - 

13 - Gab.:V A 

A resposta correta é 11 e 5, já que ao arrastar o mouse até a célula B5, o 
Excel copia a fórmula e não o valor. Portanto, a célula B4 conterá a fórmula 
A4*2 (resultando em 11) e a célula B5 conterá a fórmula A5*2 (resultando no 
valor 15). 

INDEFERIDA - 

13 - Gab.:X B 

A resposta correta é 11 e 5, já que ao arrastar o mouse até a célula B5, o 
Excel copia a fórmula e não o valor. Portanto, a célula B4 conterá a fórmula 
A4*2 (resultando em 11) e a célula B5 conterá a fórmula A5*2 (resultando no 
valor 15). 

INDEFERIDA - 

13 - Gab.:Y E 

A resposta correta é 11 e 5, já que ao arrastar o mouse até a célula B5, o 
Excel copia a fórmula e não o valor. Portanto, a célula B4 conterá a fórmula 
A4*2 (resultando em 11) e a célula B5 conterá a fórmula A5*2 (resultando no 
valor 15). 

INDEFERIDA - 

13 - Gab.:W C 

A resposta correta é 11 e 5, já que ao arrastar o mouse até a célula B5, o 
Excel copia a fórmula e não o valor. Portanto, a célula B4 conterá a fórmula 
A4*2 (resultando em 11) e a célula B5 conterá a fórmula A5*2 (resultando no 
valor 15). 

INDEFERIDA - 

13 - Gab.:Z D 

A resposta correta é 11 e 5, já que ao arrastar o mouse até a célula B5, o 
Excel copia a fórmula e não o valor. Portanto, a célula B4 conterá a fórmula 
A4*2 (resultando em 11) e a célula B5 conterá a fórmula A5*2 (resultando no 
valor 15). 

INDEFERIDA - 

14 - Gab.:W E A imagem desta questão encontra-se legível. INDEFERIDA - 
14 - Gab.:Y B A imagem desta questão encontra-se legível. INDEFERIDA - 

15 - Gab.:V E 

O Windows permite abrir arquivos que estejam armazenados em qualquer 
diretório, independentemente do diretório em que o programa associado se 
encontre. Conforme o help online do Windows, as demais afirmativas estão 
corretas 

INDEFERIDA 
- 

 

16 - Gab.:V D O enunciado menciona WINDOWS EXPLORER ao invés de INTERNET 
EXPLORER DEFERIDA ANULADA 

16 - Gab.:Z B O enunciado menciona WINDOWS EXPLORER ao invés de INTERNET 
EXPLORER DEFERIDA ANULADA 

16 - Gab.:X E O enunciado menciona WINDOWS EXPLORER ao invés de INTERNET 
EXPLORER DEFERIDA ANULADA 

16 - Gab.:Y C O enunciado menciona WINDOWS EXPLORER ao invés de INTERNET 
EXPLORER DEFERIDA ANULADA 

16 - Gab.:W A O enunciado menciona WINDOWS EXPLORER ao invés de INTERNET 
EXPLORER DEFERIDA ANULADA 



17 - Gab.:W D 

representa mensagem não lida 

representa mensagem encaminhada 

 representa compromisso (calendário) 

representa mensagem lida 

indica que a mensagem possui anexo 
 

INDEFERIDA - 

19 - Gab.:W E Conforme o Help Online do Internet Explorer, a tecla de atalho que atualiza a 
página corrente é F5 INDEFERIDA - 

19 - Gab.:V C Conforme o Help Online do Internet Explorer, a tecla de atalho que atualiza a 
página corrente é F5 INDEFERIDA - 

19 - Gab.:Y B Conforme o Help Online do Internet Explorer, a tecla de atalho que atualiza a 
página corrente é F5 INDEFERIDA - 

19 - Gab.:X D Conforme o Help Online do Internet Explorer, a tecla de atalho que atualiza a 
página corrente é F5 INDEFERIDA - 

20 - Gab.:W C 

A resposta correta é “Responder”. Sobre as demais: 
− Enviar/Receber atualiza a caixa postal 
− Encaminhar é apropriado para repassar para uma terceira conta de email 
− Responder a todos se for necessário notificar todos os destinatários e 

não somente a FUNCAB 
− Nova mensagem para criar uma mensagem que não esteja relacionada á 

mensagem enviada. 
 

INDEFERIDA - 

 
Cargo: ASSISTENTE DE TRÂNSITO  - AGENTE DE TRÂNSITO 
Disciplina: CONHEC. GERAIS E ADM. PÚBLICA (CAP) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

21 - Gab.:Y A É caso de exoneração quando a avaliação do estágio probatório for negativa INDEFERIDO - 
22 - Gab.:V D Erro de gabarito. Há apenas três afirmativas corretas DEFERIDO C 
22 - Gab.:W A Erro de gabarito. Há apenas três afirmativas corretas DEFERIDO E 
22 - Gab.:X E Erro de gabarito. Há apenas três afirmativas corretas DEFERIDO D 
22 - Gab.:Y C Erro de gabarito. Há apenas três afirmativas corretas DEFERIDO B 
22 - Gab.:Z B Erro de gabarito. Há apenas três afirmativas corretas DEFERIDO A 

23 - Gab.:W E 

No Brasil, o cargo de Magistrado ( juiz, Desembargador e Ministro) é 
considerado vitalício, mas também os membros dos Tribunais de Contas, os 
membros do Ministério Público dos Estados, União, Promotores de Justiça, 
Procuradores, ETc. Assim, a resposta está correta. 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:X D 

No Brasil, o cargo de Magistrado ( juiz, Desembargador e Ministro) é 
considerado vitalício, mas também os membros dos Tribunais de Contas, os 
membros do Ministério Público dos Estados, União, Promotores de Justiça, 
Procuradores, ETc. Assim, a resposta está correta. 

INDEFERIDO - 



23 - Gab.:V C 

No Brasil, o cargo de Magistrado ( juiz, Desembargador e Ministro) é 
considerado vitalício, mas também os membros dos Tribunais de Contas, os 
membros do Ministério Público dos Estados, União, Promotores de Justiça, 
Procuradores, ETc. Assim, a resposta está correta. 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:Y B 

No Brasil, o cargo de Magistrado ( juiz, Desembargador e Ministro) é 
considerado vitalício, mas também os membros dos Tribunais de Contas, os 
membros do Ministério Público dos Estados, União, Promotores de Justiça, 
Procuradores, ETc. Assim, a resposta está correta. 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:Z A 

No Brasil, o cargo de Magistrado ( juiz, Desembargador e Ministro) é 
considerado vitalício, mas também os membros dos Tribunais de Contas, os 
membros do Ministério Público dos Estados, União, Promotores de Justiça, 
Procuradores, ETc. Assim, a resposta está correta. 

INDEFERIDO - 

25 - Gab.:X E O rito da investidura termina com a posse INDEFERIDO - 
25 - Gab.:Y C O rito da investidura termina com a posse INDEFERIDO - 

26 - Gab.:W C O servidor público é demitido, que é um ato punitivo; os casos de cassação são 
para cargos  políticos. INDEFERIDO - 

26 - Gab.:Y E O servidor público é demitido, que é um ato punitivo; os casos de cassação são 
para cargos  políticos. INDEFERIDO - 

27 - Gab.:Y B 

O servidor, no exercício de suas atribuições, é responsável civil, penal e 
administrativamente. A omissão no desempenho das atribuições do cargo ou 
função que desempenha acarreta responsabilidade administrativa e, 
dependendo das conseqüências de sua omissão, pode gerar responsabilidade 
civil ou penal também. 

INDEFERIDO - 

27 - Gab.:X D 

O servidor, no exercício de suas atribuições, é responsável civil, penal e 
administrativamente. A omissão no desempenho das atribuições do cargo ou 
função que desempenha acarreta responsabilidade administrativa e, 
dependendo das conseqüências de sua omissão, pode gerar responsabilidade 
civil ou penal também. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:X E 
As ações referidas no trecho citado em apoio enunciado não são mera 
pregação religiosa nem propaganda ideológica e que “atingem 
indiscriminadamente” as pessoas são consideradas atos terroristas.  

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:X D 

ALALC, ALCA e MERCOSUL são associações de livre comércio. O ideal de 
Bolívar era “formar de todo o Novo Mundo uma única nação”; refere-se à 
origem comum, costumes, língua (castelhano) e religião. A carta de Bolívar 
ilustra, claramente o bolivarismo chavista, quer goste-se dele ou não. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:Y B 

ALALC, ALCA e MERCOSUL são associações de livre comércio. O ideal de 
Bolívar era “formar de todo o Novo Mundo uma única nação”; refere-se à 
origem comum, costumes, língua (castelhano) e religião. A carta de Bolívar 
ilustra, claramente o bolivarismo chavista, quer goste-se dele ou não. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:W E 

ALALC, ALCA e MERCOSUL são associações de livre comércio. O ideal de 
Bolívar era “formar de todo o Novo Mundo uma única nação”; refere-se à 
origem comum, costumes, língua (castelhano) e religião. A carta de Bolívar 
ilustra, claramente o bolivarismo chavista, quer goste-se dele ou não. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:V C 

ALALC, ALCA e MERCOSUL são associações de livre comércio. O ideal de 
Bolívar era “formar de todo o Novo Mundo uma única nação”; refere-se à 
origem comum, costumes, língua (castelhano) e religião. A carta de Bolívar 
ilustra, claramente o bolivarismo chavista, quer goste-se dele ou não. 

INDEFERIDO - 

 
 



Cargo: ASSISTENTE DE TRÂNSITO  - ASSISTENTE DE TRÂNSITO 
Disciplina: CONHEC. GERAIS E ADM. PÚBLICA (CAP) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

21 - Gab.:Y A A resposta está correta. O estágio probatório é um período de avaliação; caso 
o servidor não demonstre aptidão para o cargo, será exonerado. INDEFERIDO - 

21 - Gab.:V B A resposta está correta. O estágio probatório é um período de avaliação; caso 
o servidor não demonstre aptidão para o cargo, será exonerado. INDEFERIDO - 

21 - Gab.:Z E A resposta está correta. O estágio probatório é um período de avaliação; caso 
o servidor não demonstre aptidão para o cargo, será exonerado. INDEFERIDO - 

21 - Gab.:X C A resposta está correta. O estágio probatório é um período de avaliação; caso 
o servidor não demonstre aptidão para o cargo, será exonerado. INDEFERIDO - 

22 - Gab.:W A Erro de gabarito. Há apenas três afirmativas corretas. DEFERIDO E 
22 - Gab.:Y C Erro de gabarito. Há apenas três afirmativas corretas. DEFERIDO B 
22 - Gab.:Z B Erro de gabarito. Há apenas três afirmativas corretas. DEFERIDO A 
22 - Gab.:V D Erro de gabarito. Há apenas três afirmativas corretas. DEFERIDO C 
22 - Gab.:X E Erro de gabarito. Há apenas três afirmativas corretas. DEFERIDO D 

23 - Gab.:X D 

No Brasil, o cargo de Magistrado (juiz, Desembargador e Ministro) é 
considerado vitalício, mas também os membros dos Tribunais de Contas, os 
membros do Ministério Público dos Estados, União, Promotores de Justiça, 
Procuradores, ETc. Assim, a resposta está correta. 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:Y B 

No Brasil, o cargo de Magistrado (juiz, Desembargador e Ministro) é 
considerado vitalício, mas também os membros dos Tribunais de Contas, os 
membros do Ministério Público dos Estados, União, Promotores de Justiça, 
Procuradores, ETc. Assim, a resposta está correta. 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:V C 

No Brasil, o cargo de Magistrado (juiz, Desembargador e Ministro) é 
considerado vitalício, mas também os membros dos Tribunais de Contas, os 
membros do Ministério Público dos Estados, União, Promotores de Justiça, 
Procuradores, ETc. Assim, a resposta está correta. 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:Z A 

No Brasil, o cargo de Magistrado (juiz, Desembargador e Ministro) é 
considerado vitalício, mas também os membros dos Tribunais de Contas, os 
membros do Ministério Público dos Estados, União, Promotores de Justiça, 
Procuradores, ETc. Assim, a resposta está correta. 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:W E 

No Brasil, o cargo de Magistrado (juiz, Desembargador e Ministro) é 
considerado vitalício, mas também os membros dos Tribunais de Contas, os 
membros do Ministério Público dos Estados, União, Promotores de Justiça, 
Procuradores, ETc. Assim, a resposta está correta. 

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:Z B 

Das afirmativas, apenas a II e a IV  são verdadeiras. Apesar de ter direito a 
30 dias consecutivos de férias, por ano, o gozo das mesmas não é só de 
acordo com sua conveniência, mas também de acordo com o interesse da 
Administração. 

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:X E 

Das afirmativas, apenas a II e a IV  são verdadeiras. Apesar de ter direito a 
30 dias consecutivos de férias, por ano, o gozo das mesmas não é só de 
acordo com sua conveniência, mas também de acordo com o interesse da 
Administração. 

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:V D 
Das afirmativas, apenas a II e a IV  são verdadeiras. Apesar de ter direito a 
30 dias consecutivos de férias, por ano, o gozo das mesmas não é só de 
acordo com sua conveniência, mas também de acordo com o interesse da 

INDEFERIDO - 



Administração. 
25 - Gab.:X E O rito de investidura termina com a posse INDEFERIDO - 

26 - Gab.:X B O servidor que comete os delitos citados deve ser demitido e arcar com as 
consequências. A cassação é ato conseqüente de delitos em cargos políticos. INDEFERIDO - 

27 - Gab.:W E 

O servidor, no exercício de suas atribuições, é responsável civil, penal e 
administrativamente. A omissão no desempenho das atribuições do cargo ou 
função que desempenha acarreta responsabilidade administrativa e, 
dependendo das consequências de sua omissão, pode gerar 
responsabilidade civil ou penal também. 

INDEFERIDO - 

27 - Gab.:X D 

O servidor, no exercício de suas atribuições, é responsável civil, penal e 
administrativamente. A omissão no desempenho das atribuições do cargo ou 
função que desempenha acarreta responsabilidade administrativa e, 
dependendo das consequências de sua omissão, pode gerar 
responsabilidade civil ou penal também. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:X E 
As ações referidas no trecho citado em apoio enunciado não são mera 
pregação religiosa nem propaganda ideológica e que “atingem 
indiscriminadamente” as pessoas são consideradas atos terroristas.  

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:V D 
As ações referidas no trecho citado em apoio enunciado não são mera 
pregação religiosa nem propaganda ideológica e que “atingem 
indiscriminadamente” as pessoas são consideradas atos terroristas.  

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:X D 

ALALC, ALCA e MERCOSUL são associações de livre comércio. O ideal de 
Bolívar era “formar de todo o Novo Mundo uma única nação”; refere-se à 
origem comum, costumes, língua (castelhano) e religião. A carta de Bolívar 
ilustra, claramente o bolivarismo chavista, quer goste-se dele ou não. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:Z A 

ALALC, ALCA e MERCOSUL são associações de livre comércio. O ideal de 
Bolívar era “formar de todo o Novo Mundo uma única nação”; refere-se à 
origem comum, costumes, língua (castelhano) e religião. A carta de Bolívar 
ilustra, claramente o bolivarismo chavista, quer goste-se dele ou não. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:W E 

ALALC, ALCA e MERCOSUL são associações de livre comércio. O ideal de 
Bolívar era “formar de todo o Novo Mundo uma única nação”; refere-se à 
origem comum, costumes, língua (castelhano) e religião. A carta de Bolívar 
ilustra, claramente o bolivarismo chavista, quer goste-se dele ou não. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:V C 

ALALC, ALCA e MERCOSUL são associações de livre comércio. O ideal de 
Bolívar era “formar de todo o Novo Mundo uma única nação”; refere-se à 
origem comum, costumes, língua (castelhano) e religião. A carta de Bolívar 
ilustra, claramente o bolivarismo chavista, quer goste-se dele ou não. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:Y B 

ALALC, ALCA e MERCOSUL são associações de livre comércio. O ideal de 
Bolívar era “formar de todo o Novo Mundo uma única nação”; refere-se à 
origem comum, costumes, língua (castelhano) e religião. A carta de Bolívar 
ilustra, claramente o bolivarismo chavista, quer goste-se dele ou não. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: ASSISTENTE DE TRÂNSITO  - AGENTE DE TRÂNSITO 
Disciplina: LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (LTR) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

31 - Gab.:X C 
A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Segurança dos veículos. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 104, parágrafo 5º, no qual o mesmo descreve:  

INDEFERIDO - 



“Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados 
na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.” 
Assim, a resposta correta para a pergunta é a retenção do veículo. 

31 - Gab.:V B 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Segurança dos veículos. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 104, parágrafo 5º, no qual o mesmo descreve:  
“Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados 
na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.” 
Assim, a resposta correta para a pergunta é a retenção do veículo. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:Y A 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Segurança dos veículos. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 104, parágrafo 5º, no qual o mesmo descreve:  
“Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados 
na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.” 
Assim, a resposta correta para a pergunta é a retenção do veículo. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:Z E 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Segurança dos veículos. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 104, parágrafo 5º, no qual o mesmo descreve:  
“Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados 
na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.” 
Assim, a resposta correta para a pergunta é a retenção do veículo. 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:W B 

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, em seu capítulo “Do Sistema 
Nacional de Trânsito”, o CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo, 
e não executivo. O órgão máximo executivo, ou seja, que executa as normas 
elaboradas pelo CONTRAN é o DENATRAN e ainda, conforme Resolução do 
CONTRAN 198/06, a qual a questão se baseia, o funcionamento das 
Controladorias Regionais de Trânsito – CRT`s, dependerá de prévio 
credenciamento no órgão de trânsito competente, e posterior cadastramento 
no Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União, a própria Resolução 
descreve o DENATRAN como sendo o órgão que deverá autorizar o 
funcionamento das CRT's. Assim, a questão apresenta a resposta certa: 
DENATRAN. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:W C 

Nas retificações do edital, tanto na segunda quanto na terceira incluem no 
conteúdo a Portaria 47/98. Conforme o texto: III. No Anexo V – Conteúdos 
Programáticos, Nível Superior, para todas as funções do cargo de Analista de 
Trânsito e Nível Médio, para todas as funções do cargo de Assistente 
de Trânsito, no Conteúdo Legislação de Trânsito, passa a constar o que  
segue: ... Portaria n° 47/98 do DENATRAN. Assim, a questão está de acordo 
com o edital. Conforme Portaria citada, em seu anexo II, para as máquinas 
agrícolas, de construção civil ou equipamentos operacionais, os três primeiros 
dígitos deverão ser preenchidos com os caracteres “ MO/”. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:V A 

Nas retificações do edital, tanto na segunda quanto na terceira incluem no 
conteúdo a Portaria 47/98. Conforme o texto: III. No Anexo V – Conteúdos 
Programáticos, Nível Superior, para todas as funções do cargo de Analista de 
Trânsito e Nível Médio, para todas as funções do cargo de Assistente 

de Trânsito, no Conteúdo Legislação de Trânsito, passa a constar o que  
segue: ... Portaria n° 47/98 do DENATRAN. Assim, a questão está de acordo 
com o edital. Conforme Portaria citada, em seu anexo II, para as máquinas 
agrícolas, de construção civil ou equipamentos operacionais, os três primeiros 
dígitos deverão ser preenchidos com os caracteres “ MO/”. 

INDEFERIDO - 



33 - Gab.:Z D 

Nas retificações do edital, tanto na segunda quanto na terceira incluem no 
conteúdo a Portaria 47/98. Conforme o texto: III. No Anexo V – Conteúdos 
Programáticos, Nível Superior, para todas as funções do cargo de Analista de 
Trânsito e Nível Médio, para todas as funções do cargo de Assistente 

de Trânsito, no Conteúdo Legislação de Trânsito, passa a constar o que  
segue: ... Portaria n° 47/98 do DENATRAN. Assim, a questão está de acordo 
com o edital. Conforme Portaria citada, em seu anexo II, para as máquinas 
agrícolas, de construção civil ou equipamentos operacionais, os três primeiros 
dígitos deverão ser preenchidos com os caracteres “ MO/”. 

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:Y C 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Infrações e Penalidades. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 170, conforme descrito na própria questão. O artigo 
descreve: “Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via 
pública, ou os demais veículos” é considerado uma infração gravíssima, com 
penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, e ainda as medidas 
administrativas de retenção do veículo e recolhimento do documento de 
habilitação.  

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:W A 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Infrações e Penalidades. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 170, conforme descrito na própria questão. O artigo 
descreve: “Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via 
pública, ou os demais veículos” é considerado uma infração gravíssima, com 
penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, e ainda as medidas 
administrativas de retenção do veículo e recolhimento do documento de 
habilitação.  

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:Z B 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Infrações e Penalidades. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 170, conforme descrito na própria questão. O artigo 
descreve: “Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via 
pública, ou os demais veículos” é considerado uma infração gravíssima, com 
penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, e ainda as medidas 
administrativas de retenção do veículo e recolhimento do documento de 
habilitação.  

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:X E 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Infrações e Penalidades. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 170, conforme descrito na própria questão. O artigo 
descreve: “Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via 
pública, ou os demais veículos” é considerado uma infração gravíssima, com 
penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, e ainda as medidas 
administrativas de retenção do veículo e recolhimento do documento de 
habilitação.  

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:V D 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Infrações e Penalidades. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 170, conforme descrito na própria questão. O artigo 
descreve: “Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via 
pública, ou os demais veículos” é considerado uma infração gravíssima, com 
penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, e ainda as medidas 
administrativas de retenção do veículo e recolhimento do documento de 
habilitação.  

INDEFERIDO - 



35 - Gab.:X B 

A Resolução Contran 108/99, em seu artigo 1º, estabelece que o proprietário 
do veículo será sempre responsável pelo pagamento da penalidade de multa, 
independente da infração cometida, até mesmo quando o condutor for 
indicado como condutor-infrator nos termos da lei, não devendo ser registrado 
ou licenciado o veículo sem que o seu proprietário efetue o pagamento do 
débito de multas, excetuando-se as infrações resultantes de excesso de peso 
que obedecem ao determinado no art. 257 e parágrafos do Código de 
Trânsito Brasileiro. Assim, a questão apresenta gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:X D 

Segundo o artigo 76, parágrafo único, inciso I, do Código de Trânsito 
Brasileiro, a adoção deverá ser em todos os níveis e não somente nos cursos 
de Pós-graduação. E ainda, descreve que o currículo deve ser interdisciplinar 
e não transversal, como está na alternativa. Assim, a alternativa que está de 
acordo com esse artigo é: a criação de corpos técnicos interprofissionais 
para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao 
trânsito. 
 

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:V C 

Segundo o artigo 76, parágrafo único, inciso I, do Código de Trânsito 
Brasileiro, a adoção deverá ser em todos os níveis e não somente nos cursos 
de Pós-graduação. E ainda, descreve que o currículo deve ser interdisciplinar 
e não transversal, como está na alternativa. Assim, a alternativa que está de 
acordo com esse artigo é: a criação de corpos técnicos interprofissionais 
para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao 
trânsito. 
 

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:X E 
Segundo artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro, a validade da Carteira 
Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de 
aptidão física e mental. A questão apresenta o gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:W A 

O artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro que estabelece a competência 
do DETRAN, não inclui  implantar, manter e operar o sistema de sinalização, 
os dispositivos e os equipamentos de controle viário, essa competência é do 
órgão municipal de trânsito e não estadual. A questão está correta. 

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:X E 

O artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro que estabelece a competência 
do DETRAN, não inclui  implantar, manter e operar o sistema de sinalização, 
os dispositivos e os equipamentos de controle viário, essa competência é do 
órgão municipal de trânsito e não estadual. A questão está correta. 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:X C 

O artigo 29, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que quando  
veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não 
sinalizado, terá preferência de passagem o condutor que vier pela direita. O 
gabarito da questão está correto. 

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:W B 

O artigo 68, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que nas 
vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a 
utilização dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita 
com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em 
sentido contrário ao deslocamento de veículos. O gabarito da questão está de 
acordo com esse artigo. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:Z A 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático a Resolução 168/04, na qual a questão se baseia. 
Conforme essa Resolução, artigo 16, 2º parágrafo, o tempo máximo permitido 
para colocação de veículos em espaço delimitado por balizas, para as três 
tentativas, será para categoria “B”: de (dois a cinco minutos). O gabarito da 

INDEFERIDO - 



questão está de acordo com a Resolução citada. 

43 - Gab.:X D 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático a Resolução 168/04, na qual a questão se baseia. 
Conforme essa Resolução, artigo 16, 2º parágrafo, o tempo máximo permitido 
para colocação de veículos em espaço delimitado por balizas, para as três 
tentativas, será para categoria “B”: de (dois a cinco minutos). O gabarito da 
questão está de acordo com a Resolução citada. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:W E 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático a Resolução 168/04, na qual a questão se baseia. 
Conforme essa Resolução, artigo 16, 2º parágrafo, o tempo máximo permitido 
para colocação de veículos em espaço delimitado por balizas, para as três 
tentativas, será para categoria “B”: de (dois a cinco minutos). O gabarito da 
questão está de acordo com a Resolução citada. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:Y B 

Segundo a Lei Federal nº 12.009/09, artigo 139A, as motocicletas e 
motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias – moto-frete 
– somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou 
entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, 
para tanto registro como veículo da categoria de aluguel e não de 
passageiros como está escrito na alternativa. A alternativa correta para a 
questão, de acordo com a lei citada é: instalação de aparador de linha 
antena corta-pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN. 
Assim, a questão está com gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

47 - Gab.:Z B 

Segundo artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima 
permitida para uma rodovia na condução de um automóvel é de 110km/h, já 
no artigo 62, estabelece que a velocidade mínima não poderá ser inferior à 
metade da velocidade máxima estabelecida e o artigo 219 estabelece que 
transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade 
máxima é uma infração média. A velocidade mínima permitida para essa 
situação seria de 55km/h, assim, comete infração segundo as alternativas 
quem conduzir o veículo na velocidade de 40km/h. A questão apresenta 
gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:V A 

Segundo artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima 
permitida para uma rodovia na condução de um automóvel é de 110km/h, já 
no artigo 62, estabelece que a velocidade mínima não poderá ser inferior à 
metade da velocidade máxima estabelecida e o artigo 219 estabelece que 
transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade 
máxima é uma infração média. A velocidade mínima permitida para essa 
situação seria de 55km/h, assim, comete infração segundo as alternativas 
quem conduzir o veículo na velocidade de 40km/h. A questão apresenta 
gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:Z D 

Segundo artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima 
permitida para uma rodovia na condução de um automóvel é de 110km/h, já 
no artigo 62, estabelece que a velocidade mínima não poderá ser inferior à 
metade da velocidade máxima estabelecida e o artigo 219 estabelece que 
transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade 
máxima é uma infração média. A velocidade mínima permitida para essa 
situação seria de 55km/h, assim, comete infração segundo as alternativas 
quem conduzir o veículo na velocidade de 40km/h. A questão apresenta 
gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:W C Segundo artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima INDEFERIDO - 



permitida para uma rodovia na condução de um automóvel é de 110km/h, já 
no artigo 62, estabelece que a velocidade mínima não poderá ser inferior à 
metade da velocidade máxima estabelecida e o artigo 219 estabelece que 
transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade 
máxima é uma infração média. A velocidade mínima permitida para essa 
situação seria de 55km/h, assim, comete infração segundo as alternativas 
quem conduzir o veículo na velocidade de 40km/h. A questão apresenta 
gabarito correto. 

48 - Gab.:X B 

Segundo artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima 
permitida para uma rodovia na condução de um automóvel é de 110km/h, já 
no artigo 62, estabelece que a velocidade mínima não poderá ser inferior à 
metade da velocidade máxima estabelecida e o artigo 219 estabelece que 
transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade 
máxima é uma infração média. A velocidade mínima permitida para essa 
situação seria de 55km/h, assim, comete infração segundo as alternativas 
quem conduzir o veículo na velocidade de 40km/h. A questão apresenta 
gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:X A 

Segundo Resolução do CONTRAN 285/08, artigo 3º, a qualificação de 
professor para formação de instrutor de curso especializado será feita por 
disciplina e será regulamentada em Portaria do DENATRAN – órgão máximo 
executivo de trânsito da União, devendo ser profissional de nível superior 
tendo comprovada experiência a respeito da disciplina. Ou seja, o professor 
para formar o instrutor que ministrará aulas nos cursos especializados deverá 
ter formação de nível superior, conforme o gabarito fornecido. O instrutor de 
auto-escola e curso especializado é que poderá ter somente o ensino médio. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:Y D 

Segundo Resolução do CONTRAN 285/08, artigo 3º, a qualificação de 
professor para formação de instrutor de curso especializado será feita por 
disciplina e será regulamentada em Portaria do DENATRAN – órgão máximo 
executivo de trânsito da União, devendo ser profissional de nível superior 
tendo comprovada experiência a respeito da disciplina. Ou seja, o professor 
para formar o instrutor que ministrará aulas nos cursos especializados deverá 
ter formação de nível superior, conforme o gabarito fornecido. O instrutor de 
auto-escola e curso especializado é que poderá ter somente o ensino médio. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:W B 

Segundo Resolução do CONTRAN 285/08, artigo 3º, a qualificação de 
professor para formação de instrutor de curso especializado será feita por 
disciplina e será regulamentada em Portaria do DENATRAN – órgão máximo 
executivo de trânsito da União, devendo ser profissional de nível superior 
tendo comprovada experiência a respeito da disciplina. Ou seja, o professor 
para formar o instrutor que ministrará aulas nos cursos especializados deverá 
ter formação de nível superior, conforme o gabarito fornecido. O instrutor de 
auto-escola e curso especializado é que poderá ter somente o ensino médio. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:V E 

Segundo Resolução do CONTRAN 285/08, artigo 3º, a qualificação de 
professor para formação de instrutor de curso especializado será feita por 
disciplina e será regulamentada em Portaria do DENATRAN – órgão máximo 
executivo de trânsito da União, devendo ser profissional de nível superior 
tendo comprovada experiência a respeito da disciplina. Ou seja, o professor 
para formar o instrutor que ministrará aulas nos cursos especializados deverá 
ter formação de nível superior, conforme o gabarito fornecido. O instrutor de 
auto-escola e curso especializado é que poderá ter somente o ensino médio. 

INDEFERIDO - 

 

 



Cargo: ASSISTENTE DE TRÂNSITO  - ASSISTENTE DE TRÂNSITO 
Disciplina: LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (LTR) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

31 - Gab.:Y A 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Segurança dos veículos. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 104, parágrafo 5º, no qual o mesmo descreve:  
“Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados 
na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.” 
Assim, a resposta correta para a pergunta é a retenção do veículo. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:V B 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Segurança dos veículos. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 104, parágrafo 5º, no qual o mesmo descreve:  
“Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados 
na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.” 
Assim, a resposta correta para a pergunta é a retenção do veículo. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:Z E 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Segurança dos veículos. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 104, parágrafo 5º, no qual o mesmo descreve:  
“Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados 
na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.” 
Assim, a resposta correta para a pergunta é a retenção do veículo. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:W D 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Segurança dos veículos. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 104, parágrafo 5º, no qual o mesmo descreve:  
“Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados 
na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.” 
Assim, a resposta correta para a pergunta é a retenção do veículo. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:X C 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Segurança dos veículos. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 104, parágrafo 5º, no qual o mesmo descreve:  
“Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados 
na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.” 
Assim, a resposta correta para a pergunta é a retenção do veículo. 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:X A 

Conforme Resolução do CONTRAN 198/06, a qual a questão se baseia, o 
funcionamento das Controladorias Regionais de Trânsito – CRT`s, dependerá 
de prévio credenciamento no órgão de trânsito competente, e posterior 
cadastramento no Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União, a própria 
Resolução descreve o DENATRAN como sendo o órgão que deverá autorizar 
o funcionamento das CRT's. Assim, a questão apresenta a resposta certa: 
DENATRAN. 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:V E 

Conforme Resolução do CONTRAN 198/06, a qual a questão se baseia, o 
funcionamento das Controladorias Regionais de Trânsito – CRT`s, dependerá 
de prévio credenciamento no órgão de trânsito competente, e posterior 
cadastramento no Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União, a própria 
Resolução descreve o DENATRAN como sendo o órgão que deverá autorizar 
o funcionamento das CRT's. Assim, a questão apresenta a resposta certa: 
DENATRAN. 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:W B Conforme Resolução do CONTRAN 198/06, a qual a questão se baseia, o INDEFERIDO - 



funcionamento das Controladorias Regionais de Trânsito – CRT`s, dependerá 
de prévio credenciamento no órgão de trânsito competente, e posterior 
cadastramento no Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União, a própria 
Resolução descreve o DENATRAN como sendo o órgão que deverá autorizar 
o funcionamento das CRT's. Assim, a questão apresenta a resposta certa: 
DENATRAN. 

33 - Gab.:Y E 

Nas retificações do edital, tanto na segunda quanto na terceira incluem no 
conteúdo a Portaria 47/98. Conforme o texto: III. No Anexo V – Conteúdos 
Programáticos, Nível Superior, para todas as funções do cargo de Analista de 
Trânsito e Nível Médio, para todas as funções do cargo de Assistente 

de Trânsito, no Conteúdo Legislação de Trânsito, passa a constar o que  
segue: ... Portaria n° 47/98 do DENATRAN. Assim, a questão está de acordo 
com o edital. Conforme Portaria citada, em seu anexo II, para as máquinas 
agrícolas, de construção civil ou equipamentos operacionais, os três primeiros 
dígitos deverão ser preenchidos com os caracteres “ MO/”. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:Z D 

Nas retificações do edital, tanto na segunda quanto na terceira incluem no 
conteúdo a Portaria 47/98. Conforme o texto: III. No Anexo V – Conteúdos 
Programáticos, Nível Superior, para todas as funções do cargo de Analista de 
Trânsito e Nível Médio, para todas as funções do cargo de Assistente 

de Trânsito, no Conteúdo Legislação de Trânsito, passa a constar o que  
segue: ... Portaria n° 47/98 do DENATRAN. Assim, a questão está de acordo 
com o edital. Conforme Portaria citada, em seu anexo II, para as máquinas 
agrícolas, de construção civil ou equipamentos operacionais, os três primeiros 
dígitos deverão ser preenchidos com os caracteres “ MO/”. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:X B 

Nas retificações do edital, tanto na segunda quanto na terceira incluem no 
conteúdo a Portaria 47/98. Conforme o texto: III. No Anexo V – Conteúdos 
Programáticos, Nível Superior, para todas as funções do cargo de Analista de 
Trânsito e Nível Médio, para todas as funções do cargo de Assistente 

de Trânsito, no Conteúdo Legislação de Trânsito, passa a constar o que  
segue: ... Portaria n° 47/98 do DENATRAN. Assim, a questão está de acordo 
com o edital. Conforme Portaria citada, em seu anexo II, para as máquinas 
agrícolas, de construção civil ou equipamentos operacionais, os três primeiros 
dígitos deverão ser preenchidos com os caracteres “ MO/”. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:W C 

Nas retificações do edital, tanto na segunda quanto na terceira incluem no 
conteúdo a Portaria 47/98. Conforme o texto: III. No Anexo V – Conteúdos 
Programáticos, Nível Superior, para todas as funções do cargo de Analista de 
Trânsito e Nível Médio, para todas as funções do cargo de Assistente 

de Trânsito, no Conteúdo Legislação de Trânsito, passa a constar o que  
segue: ... Portaria n° 47/98 do DENATRAN. Assim, a questão está de acordo 
com o edital. Conforme Portaria citada, em seu anexo II, para as máquinas 
agrícolas, de construção civil ou equipamentos operacionais, os três primeiros 
dígitos deverão ser preenchidos com os caracteres “ MO/”. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:V A 

Nas retificações do edital, tanto na segunda quanto na terceira incluem no 
conteúdo a Portaria 47/98. Conforme o texto: III. No Anexo V – Conteúdos 
Programáticos, Nível Superior, para todas as funções do cargo de Analista de 
Trânsito e Nível Médio, para todas as funções do cargo de Assistente 

de Trânsito, no Conteúdo Legislação de Trânsito, passa a constar o que  
segue: ... Portaria n° 47/98 do DENATRAN. Assim, a questão está de acordo 
com o edital. Conforme Portaria citada, em seu anexo II, para as máquinas 
agrícolas, de construção civil ou equipamentos operacionais, os três primeiros 

INDEFERIDO - 



dígitos deverão ser preenchidos com os caracteres “ MO/”. 

34 - Gab.:X E 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Infrações e Penalidades. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 170, conforme descrito na própria questão. O artigo 
descreve: “Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via 
pública, ou os demais veículos” é considerado uma infração gravíssima, com 
penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, e ainda as medidas 
administrativas de retenção do veículo e recolhimento do documento de 
habilitação.  

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:V D 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Infrações e Penalidades. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 170, conforme descrito na própria questão. O artigo 
descreve: “Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via 
pública, ou os demais veículos” é considerado uma infração gravíssima, com 
penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, e ainda as medidas 
administrativas de retenção do veículo e recolhimento do documento de 
habilitação.  

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:W A 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Infrações e Penalidades. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 170, conforme descrito na própria questão. O artigo 
descreve: “Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via 
pública, ou os demais veículos” é considerado uma infração gravíssima, com 
penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, e ainda as medidas 
administrativas de retenção do veículo e recolhimento do documento de 
habilitação.  

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:Y C 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Infrações e Penalidades. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 170, conforme descrito na própria questão. O artigo 
descreve: “Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via 
pública, ou os demais veículos” é considerado uma infração gravíssima, com 
penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, e ainda as medidas 
administrativas de retenção do veículo e recolhimento do documento de 
habilitação.  

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:Z B 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático o tema Infrações e Penalidades. A questão se baseia 
nesse capítulo, no artigo 170, conforme descrito na própria questão. O artigo 
descreve: “Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via 
pública, ou os demais veículos” é considerado uma infração gravíssima, com 
penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, e ainda as medidas 
administrativas de retenção do veículo e recolhimento do documento de 
habilitação.  

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:Y E 

A Resolução Contran 108/99, em seu artigo 1º, estabelece que o proprietário 
do veículo será sempre responsável pelo pagamento da penalidade de multa, 
independente da infração cometida, até mesmo quando o condutor for 
indicado como condutor-infrator nos termos da lei, não devendo ser registrado 
ou licenciado o veículo sem que o seu proprietário efetue o pagamento do 
débito de multas, excetuando-se as infrações resultantes de excesso de peso 
que obedecem ao determinado no art. 257 e parágrafos do Código de 
Trânsito Brasileiro. Assim, a questão apresenta gabarito correto. 

INDEFERIDO - 



35 - Gab.:X B 

A Resolução Contran 108/99, em seu artigo 1º, estabelece que o proprietário 
do veículo será sempre responsável pelo pagamento da penalidade de multa, 
independente da infração cometida, até mesmo quando o condutor for 
indicado como condutor-infrator nos termos da lei, não devendo ser registrado 
ou licenciado o veículo sem que o seu proprietário efetue o pagamento do 
débito de multas, excetuando-se as infrações resultantes de excesso de peso 
que obedecem ao determinado no art. 257 e parágrafos do Código de 
Trânsito Brasileiro. Assim, a questão apresenta gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:W E 

Segundo o artigo 76, parágrafo único, inciso I, do Código de Trânsito 
Brasileiro, a adoção deverá ser em todos os níveis e não somente nos cursos 
de Pós-graduação. E ainda, descreve que o currículo deve ser interdisciplinar 
e não transversal, como está na alternativa. Assim, a alternativa que está de 
acordo com esse artigo é: a criação de corpos técnicos interprofissionais 
para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao 
trânsito. 
 

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:Z A 

Segundo o artigo 76, parágrafo único, inciso I, do Código de Trânsito 
Brasileiro, a adoção deverá ser em todos os níveis e não somente nos cursos 
de Pós-graduação. E ainda, descreve que o currículo deve ser interdisciplinar 
e não transversal, como está na alternativa. Assim, a alternativa que está de 
acordo com esse artigo é: a criação de corpos técnicos interprofissionais 
para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao 
trânsito. 
 

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:X D 

Segundo o artigo 76, parágrafo único, inciso I, do Código de Trânsito 
Brasileiro, a adoção deverá ser em todos os níveis e não somente nos cursos 
de Pós-graduação. E ainda, descreve que o currículo deve ser interdisciplinar 
e não transversal, como está na alternativa. Assim, a alternativa que está de 
acordo com esse artigo é: a criação de corpos técnicos interprofissionais 
para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao 
trânsito. 
 

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:V C 

Segundo o artigo 76, parágrafo único, inciso I, do Código de Trânsito 
Brasileiro, a adoção deverá ser em todos os níveis e não somente nos cursos 
de Pós-graduação. E ainda, descreve que o currículo deve ser interdisciplinar 
e não transversal, como está na alternativa. Assim, a alternativa que está de 
acordo com esse artigo é: a criação de corpos técnicos interprofissionais 
para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao 
trânsito. 
 

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:Y B 

Segundo o artigo 76, parágrafo único, inciso I, do Código de Trânsito 
Brasileiro, a adoção deverá ser em todos os níveis e não somente nos cursos 
de Pós-graduação. E ainda, descreve que o currículo deve ser interdisciplinar 
e não transversal, como está na alternativa. Assim, a alternativa que está de 
acordo com esse artigo é: a criação de corpos técnicos interprofissionais 
para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao 
trânsito. 
 

INDEFERIDO - 



37 - Gab.:Z B 
Segundo artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro, a validade da Carteira 
Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de 
aptidão física e mental. A questão apresenta o gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:X E 
Segundo artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro, a validade da Carteira 
Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de 
aptidão física e mental. A questão apresenta o gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:V D 
Segundo artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro, a validade da Carteira 
Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de 
aptidão física e mental. A questão apresenta o gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:Y C 
Segundo artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro, a validade da Carteira 
Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de 
aptidão física e mental. A questão apresenta o gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:X E 

O artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro que estabelece a competência 
do DETRAN, não inclui  implantar, manter e operar o sistema de sinalização, 
os dispositivos e os equipamentos de controle viário, essa competência é do 
órgão municipal de trânsito e não estadual. A questão está correta. 

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:X A 

O artigo 68, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que nas 
vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a 
utilização dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita 
com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em 
sentido contrário ao deslocamento de veículos. O gabarito da questão está de 
acordo com esse artigo. 

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:Z C 

O artigo 68, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que nas 
vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a 
utilização dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita 
com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em 
sentido contrário ao deslocamento de veículos. O gabarito da questão está de 
acordo com esse artigo. 

INDEFERIDO - 

42 - Gab.:V A 

Segundo artigo 125 do Código de Trânsito Brasileiro, As informações sobre o 
chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo 
deverão ser prestadas ao RENAVAM pelo fabricante ou montadora, antes da 
comercialização, no caso de veículo nacional. Assim, a questão apresenta 
gabarito de acordo com a legislação. 
 

INDEFERIDO - 

42 - Gab.:Z D 

Segundo artigo 125 do Código de Trânsito Brasileiro, As informações sobre o 
chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo 
deverão ser prestadas ao RENAVAM pelo fabricante ou montadora, antes da 
comercialização, no caso de veículo nacional. Assim, a questão apresenta 
gabarito de acordo com a legislação. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:W E 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático a Resolução 168/04, na qual a questão se baseia. 
Conforme essa Resolução, artigo 16, 2º parágrafo, o tempo máximo permitido 
para colocação de veículos em espaço delimitado por balizas, para as três 
tentativas, será para categoria “B”: de (dois a cinco minutos). O gabarito da 
questão está de acordo com a Resolução citada. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:Z A 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático a Resolução 168/04, na qual a questão se baseia. 
Conforme essa Resolução, artigo 16, 2º parágrafo, o tempo máximo permitido 
para colocação de veículos em espaço delimitado por balizas, para as três 
tentativas, será para categoria “B”: de (dois a cinco minutos). O gabarito da 

INDEFERIDO - 



questão está de acordo com a Resolução citada. 

43 - Gab.:V C 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático a Resolução 168/04, na qual a questão se baseia. 
Conforme essa Resolução, artigo 16, 2º parágrafo, o tempo máximo permitido 
para colocação de veículos em espaço delimitado por balizas, para as três 
tentativas, será para categoria “B”: de (dois a cinco minutos). O gabarito da 
questão está de acordo com a Resolução citada. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:Y B 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático a Resolução 168/04, na qual a questão se baseia. 
Conforme essa Resolução, artigo 16, 2º parágrafo, o tempo máximo permitido 
para colocação de veículos em espaço delimitado por balizas, para as três 
tentativas, será para categoria “B”: de (dois a cinco minutos). O gabarito da 
questão está de acordo com a Resolução citada. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:X D 

A questão elaborada está de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático a Resolução 168/04, na qual a questão se baseia. 
Conforme essa Resolução, artigo 16, 2º parágrafo, o tempo máximo permitido 
para colocação de veículos em espaço delimitado por balizas, para as três 
tentativas, será para categoria “B”: de (dois a cinco minutos). O gabarito da 
questão está de acordo com a Resolução citada. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:W E 

A questão encontra de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático a Lei nº 12.000/09, Segundo essa Lei, artigo 139A, as 
motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de 
mercadorias – moto-frete – somente poderão circular nas vias com 
autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto registro como veículo da 
categoria de aluguel e não de passageiros como está escrito na alternativa e 
revisão semestral e não anual. A alternativa correta para a questão, de 
acordo com a lei citada é: instalação de aparador de linha antena corta-
pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Assim, a 
questão está com gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:X D 

A questão encontra de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático a Lei nº 12.000/09, Segundo essa Lei, artigo 139A, as 
motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de 
mercadorias – moto-frete – somente poderão circular nas vias com 
autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto registro como veículo da 
categoria de aluguel e não de passageiros como está escrito na alternativa e 
revisão semestral e não anual. A alternativa correta para a questão, de 
acordo com a lei citada é: instalação de aparador de linha antena corta-
pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Assim, a 
questão está com gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:Z A 

A questão encontra de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático a Lei nº 12.000/09, Segundo essa Lei, artigo 139A, as 
motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de 
mercadorias – moto-frete – somente poderão circular nas vias com 
autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto registro como veículo da 
categoria de aluguel e não de passageiros como está escrito na alternativa e 
revisão semestral e não anual. A alternativa correta para a questão, de 
acordo com a lei citada é: instalação de aparador de linha antena corta-

INDEFERIDO - 



pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Assim, a 
questão está com gabarito correto. 

44 - Gab.:V C 

A questão encontra de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático a Lei nº 12.000/09, Segundo essa Lei, artigo 139A, as 
motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de 
mercadorias – moto-frete – somente poderão circular nas vias com 
autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto registro como veículo da 
categoria de aluguel e não de passageiros como está escrito na alternativa e 
revisão semestral e não anual. A alternativa correta para a questão, de 
acordo com a lei citada é: instalação de aparador de linha antena corta-
pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Assim, a 
questão está com gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:Y B 

A questão encontra de acordo com o edital, pois o mesmo tem em seu 
conteúdo programático a Lei nº 12.000/09, Segundo essa Lei, artigo 139A, as 
motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de 
mercadorias – moto-frete – somente poderão circular nas vias com 
autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto registro como veículo da 
categoria de aluguel e não de passageiros como está escrito na alternativa e 
revisão semestral e não anual. A alternativa correta para a questão, de 
acordo com a lei citada é: instalação de aparador de linha antena corta-
pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Assim, a 
questão está com gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

45 - Gab.:X A 

A Resolução 243/07 aprova o Volume II - Sinalização Vertical de Advertência, 
do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito e em seu anexo, na página 
12 prevê a placa contida na questão como uma Sinalização especial de 
advertência somente para rodovias, estradas e vias de trânsito rápido. A 
única alternativa correta da questão é a que cita a via de trânsito rápido, pois 
as outras não fazem parte dessa sinalização especial. Assim, o gabarito da 
questão está correto de acordo com a legislação vigente. 

INDEFERIDO - 

45 - Gab.:V E 

A Resolução 243/07 aprova o Volume II - Sinalização Vertical de Advertência, 
do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito e em seu anexo, na página 
12 prevê a placa contida na questão como uma Sinalização especial de 
advertência somente para rodovias, estradas e vias de trânsito rápido. A 
única alternativa correta da questão é a que cita a via de trânsito rápido, pois 
as outras não fazem parte dessa sinalização especial. Assim, o gabarito da 
questão está correto de acordo com a legislação vigente. 

INDEFERIDO - 

45 - Gab.:W B 

A Resolução 243/07 aprova o Volume II - Sinalização Vertical de Advertência, 
do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito e em seu anexo, na página 
12 prevê a placa contida na questão como uma Sinalização especial de 
advertência somente para rodovias, estradas e vias de trânsito rápido. A 
única alternativa correta da questão é a que cita a via de trânsito rápido, pois 
as outras não fazem parte dessa sinalização especial. Assim, o gabarito da 
questão está correto de acordo com a legislação vigente. 

INDEFERIDO - 

45 - Gab.:Y D 

A Resolução 243/07 aprova o Volume II - Sinalização Vertical de Advertência, 
do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito e em seu anexo, na página 
12 prevê a placa contida na questão como uma Sinalização especial de 
advertência somente para rodovias, estradas e vias de trânsito rápido. A 
única alternativa correta da questão é a que cita a via de trânsito rápido, pois 

INDEFERIDO - 



as outras não fazem parte dessa sinalização especial. Assim, o gabarito da 
questão está correto de acordo com a legislação vigente. 

46 - Gab.:W C 

A Resolução 254/07, na qual a questão se baseia, estabelece que os veículos 
automotores, os reboques e os semirreboques deverão sair de fábrica com as 
suas partes envidraçadas equipadas com vidros de segurança e ainda, 
estabelece que disposto na presente Resolução não se aplica a máquinas 
agrícolas, rodoviárias e florestais e aos veículos destinados à circulação 
exclusivamente fora das vias públicas e nem aos veículos incompletos ou 
inacabados. Assim, a questão apresenta gabarito de acordo com a legislação 
vigente. 

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:X B 

A Resolução 254/07, na qual a questão se baseia, estabelece que os veículos 
automotores, os reboques e os semirreboques deverão sair de fábrica com as 
suas partes envidraçadas equipadas com vidros de segurança e ainda, 
estabelece que disposto na presente Resolução não se aplica a máquinas 
agrícolas, rodoviárias e florestais e aos veículos destinados à circulação 
exclusivamente fora das vias públicas e nem aos veículos incompletos ou 
inacabados. Assim, a questão apresenta gabarito de acordo com a legislação 
vigente. 

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:Z D 

A Resolução 254/07, na qual a questão se baseia, estabelece que os veículos 
automotores, os reboques e os semirreboques deverão sair de fábrica com as 
suas partes envidraçadas equipadas com vidros de segurança e ainda, 
estabelece que disposto na presente Resolução não se aplica a máquinas 
agrícolas, rodoviárias e florestais e aos veículos destinados à circulação 
exclusivamente fora das vias públicas e nem aos veículos incompletos ou 
inacabados. Assim, a questão apresenta gabarito de acordo com a legislação 
vigente. 

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:V A 

A Resolução 254/07, na qual a questão se baseia, estabelece que os veículos 
automotores, os reboques e os semirreboques deverão sair de fábrica com as 
suas partes envidraçadas equipadas com vidros de segurança e ainda, 
estabelece que disposto na presente Resolução não se aplica a máquinas 
agrícolas, rodoviárias e florestais e aos veículos destinados à circulação 
exclusivamente fora das vias públicas e nem aos veículos incompletos ou 
inacabados. Assim, a questão apresenta gabarito de acordo com a legislação 
vigente. 

INDEFERIDO - 

47 - Gab.:W A 

Segundo Resolução 53/98, 2º artigo, caberá ao agente de trânsito 
responsável pela apreensão do veículo, emitir Termo de Apreensão de 
Veículo, que discriminará os objetos que se encontrem no veículo; os 
equipamentos obrigatórios ausentes; o estado geral da lataria e da pintura; os 
danos causados por acidente, se for o caso; identificação do proprietário e do 
condutor, quando possível; dados que permitam a precisa identificação do 
veículo. Assim, a alternativa correta para a questão é: os danos causados por 
acidente, se for o caso. Em nenhum momento a Resolução cita a hora da 
apreensão e o estado do condutor e ainda, deverá discriminar os 
equipamentos obrigatórios ausentes e não presentes. A questão está correta 
de acordo com a legislação vigente. 

INDEFERIDO - 

47 - Gab.:Z B 

Segundo Resolução 53/98, 2º artigo, caberá ao agente de trânsito 
responsável pela apreensão do veículo, emitir Termo de Apreensão de 
Veículo, que discriminará os objetos que se encontrem no veículo; os 
equipamentos obrigatórios ausentes; o estado geral da lataria e da pintura; os 
danos causados por acidente, se for o caso; identificação do proprietário e do 
condutor, quando possível; dados que permitam a precisa identificação do 

INDEFERIDO - 



veículo. Assim, a alternativa correta para a questão é: os danos causados por 
acidente, se for o caso. Em nenhum momento a Resolução cita a hora da 
apreensão e o estado do condutor e ainda, deverá discriminar os 
equipamentos obrigatórios ausentes e não presentes. A questão está correta 
de acordo com a legislação vigente. 

47 - Gab.:V D 

Segundo Resolução 53/98, 2º artigo, caberá ao agente de trânsito 
responsável pela apreensão do veículo, emitir Termo de Apreensão de 
Veículo, que discriminará os objetos que se encontrem no veículo; os 
equipamentos obrigatórios ausentes; o estado geral da lataria e da pintura; os 
danos causados por acidente, se for o caso; identificação do proprietário e do 
condutor, quando possível; dados que permitam a precisa identificação do 
veículo. Assim, a alternativa correta para a questão é: os danos causados por 
acidente, se for o caso. Em nenhum momento a Resolução cita a hora da 
apreensão e o estado do condutor e ainda, deverá discriminar os 
equipamentos obrigatórios ausentes e não presentes. A questão está correta 
de acordo com a legislação vigente. 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:Y E 

Segundo artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima 
permitida para uma rodovia na condução de um automóvel é de 110km/h, já 
no artigo 62, estabelece que a velocidade mínima não poderá ser inferior à 
metade da velocidade máxima estabelecida e o artigo 219 estabelece que 
transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade 
máxima é uma infração média. A velocidade mínima permitida para essa 
situação seria de 55km/h, assim, comete infração segundo as alternativas 
quem conduzir o veículo na velocidade de 40km/h. A questão apresenta 
gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:Z D 

Segundo artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima 
permitida para uma rodovia na condução de um automóvel é de 110km/h, já 
no artigo 62, estabelece que a velocidade mínima não poderá ser inferior à 
metade da velocidade máxima estabelecida e o artigo 219 estabelece que 
transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade 
máxima é uma infração média. A velocidade mínima permitida para essa 
situação seria de 55km/h, assim, comete infração segundo as alternativas 
quem conduzir o veículo na velocidade de 40km/h. A questão apresenta 
gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:W C 

Segundo artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima 
permitida para uma rodovia na condução de um automóvel é de 110km/h, já 
no artigo 62, estabelece que a velocidade mínima não poderá ser inferior à 
metade da velocidade máxima estabelecida e o artigo 219 estabelece que 
transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade 
máxima é uma infração média. A velocidade mínima permitida para essa 
situação seria de 55km/h, assim, comete infração segundo as alternativas 
quem conduzir o veículo na velocidade de 40km/h. A questão apresenta 
gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:X B 

Segundo artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima 
permitida para uma rodovia na condução de um automóvel é de 110km/h, já 
no artigo 62, estabelece que a velocidade mínima não poderá ser inferior à 
metade da velocidade máxima estabelecida e o artigo 219 estabelece que 
transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade 
máxima é uma infração média. A velocidade mínima permitida para essa 
situação seria de 55km/h, assim, comete infração segundo as alternativas 
quem conduzir o veículo na velocidade de 40km/h. A questão apresenta 

INDEFERIDO - 



gabarito correto. 

48 - Gab.:V A 

Segundo artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima 
permitida para uma rodovia na condução de um automóvel é de 110km/h, já 
no artigo 62, estabelece que a velocidade mínima não poderá ser inferior à 
metade da velocidade máxima estabelecida e o artigo 219 estabelece que 
transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade 
máxima é uma infração média. A velocidade mínima permitida para essa 
situação seria de 55km/h, assim, comete infração segundo as alternativas 
quem conduzir o veículo na velocidade de 40km/h. A questão apresenta 
gabarito correto. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:W B 

Segundo Resolução do CONTRAN 285/08, artigo 3º, a qualificação de 
professor para formação de instrutor de curso especializado será feita por 
disciplina e será regulamentada em Portaria do DENATRAN – órgão máximo 
executivo de trânsito da União, devendo ser profissional de nível superior 
tendo comprovada experiência a respeito da disciplina. Ou seja, o professor 
para formar o instrutor que ministrará aulas nos cursos especializados deverá 
ter formação de nível superior, conforme o gabarito fornecido. O instrutor de 
auto-escola e curso especializado é que poderá ter somente o ensino médio. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:Y D 

Segundo Resolução do CONTRAN 285/08, artigo 3º, a qualificação de 
professor para formação de instrutor de curso especializado será feita por 
disciplina e será regulamentada em Portaria do DENATRAN – órgão máximo 
executivo de trânsito da União, devendo ser profissional de nível superior 
tendo comprovada experiência a respeito da disciplina. Ou seja, o professor 
para formar o instrutor que ministrará aulas nos cursos especializados deverá 
ter formação de nível superior, conforme o gabarito fornecido. O instrutor de 
auto-escola e curso especializado é que poderá ter somente o ensino médio. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:X A 

Segundo Resolução do CONTRAN 285/08, artigo 3º, a qualificação de 
professor para formação de instrutor de curso especializado será feita por 
disciplina e será regulamentada em Portaria do DENATRAN – órgão máximo 
executivo de trânsito da União, devendo ser profissional de nível superior 
tendo comprovada experiência a respeito da disciplina. Ou seja, o professor 
para formar o instrutor que ministrará aulas nos cursos especializados deverá 
ter formação de nível superior, conforme o gabarito fornecido. O instrutor de 
auto-escola e curso especializado é que poderá ter somente o ensino médio. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:V E 

Segundo Resolução do CONTRAN 285/08, artigo 3º, a qualificação de 
professor para formação de instrutor de curso especializado será feita por 
disciplina e será regulamentada em Portaria do DENATRAN – órgão máximo 
executivo de trânsito da União, devendo ser profissional de nível superior 
tendo comprovada experiência a respeito da disciplina. Ou seja, o professor 
para formar o instrutor que ministrará aulas nos cursos especializados deverá 
ter formação de nível superior, conforme o gabarito fornecido. O instrutor de 
auto-escola e curso especializado é que poderá ter somente o ensino médio. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:Z C 

Segundo Resolução do CONTRAN 285/08, artigo 3º, a qualificação de 
professor para formação de instrutor de curso especializado será feita por 
disciplina e será regulamentada em Portaria do DENATRAN – órgão máximo 
executivo de trânsito da União, devendo ser profissional de nível superior 
tendo comprovada experiência a respeito da disciplina. Ou seja, o professor 
para formar o instrutor que ministrará aulas nos cursos especializados deverá 
ter formação de nível superior, conforme o gabarito fornecido. O instrutor de 
autoescola e curso especializado é que poderá ter somente o ensino médio. 

INDEFERIDO - 

50 - Gab.:V D Segundo Resolução do CONTRAN 321, artigo 4º, os profissionais que INDEFERIDO - 



realizarem o exame e não atingirem nota igual ou superior a 70 (setenta) 
deverão, obrigatoriamente, submeter-se à atividade de requalificação. Assim, 
se o candidato não atingir a nota 7, logo ele estará reprovado, tendo que se 
submeter a atividade de requalificação. A questão está de acordo com a 
legislação vigente, e apresenta gabarito também de acordo com a Resolução. 
 

50 - Gab.:Z B 

Segundo Resolução do CONTRAN 321, artigo 4º, os profissionais que 
realizarem o exame e não atingirem nota igual ou superior a 70 (setenta) 
deverão, obrigatoriamente, submeter-se à atividade de requalificação. Assim, 
se o candidato não atingir a nota 7, logo ele estará reprovado, tendo que se 
submeter a atividade de requalificação. A questão está de acordo com a 
legislação vigente, e apresenta gabarito também de acordo com a Resolução. 
 

INDEFERIDO - 

 

Cargo: ASSISTENTE DE TRÂNSITO  - AGENTE DE TRÂNSITO 
Disciplina: CONHE. ESP. RAC. LÓG. MAT. (CRL) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

51 - Gab.:X A 

     Observando que o referencial para resolver a questão é: Júlio é analista. 
Basta comparar esse ponto de referência com as sentenças. Note que, se 
Júlio é analista, então Pedro não é eficiente. Se Pedro não é eficiente, então 
Marcos não é otimista. Se Marcos não é otimista, então Paula é inspetora. 
Comparando nossas conclusões com as opções dadas, ficamos com a 
alternativa: 

        Paula é inspetora e Marcos não é otimista. 

INDEFERIDO - 

51 - Gab.:W B 

        Observando que o referencial para resolver a questão é: Júlio é analista. 
Basta comparar esse ponto de referência com as sentenças. Note que, se 
Júlio é analista, então Pedro não é eficiente. Se Pedro não é eficiente, então 
Marcos não é otimista. Se Marcos não é otimista, então Paula é inspetora. 
Comparando nossas conclusões com as opções dadas, ficamos com a 
alternativa: 

        Paula é inspetora e Marcos não é otimista. 

INDEFERIDO - 

55 - Gab.:Y C 

               Se Cláudio é mais velho que o faxineiro e Severino é analista ele só 
pode ser o inspetor. Como José será o faxineiro e não é o mais novo só resta 
que Severino seja o mais novo e Cláudio o mais velho dos três.  
 
Gabarito: Cláudio é o mais velho dos três. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:X D 

         Note que a premissa incondicional que vai servir como referência para 
resolver o problema é João não odeia Severina. Só nos resta agora comparar 
as preposições com o nosso referencial. Procurando nas proposições, 
observamos: 
 
          # Se João não odeia Severina, comparando com a 3ª, então Severina 
não vai ao cinema.  
          # Se Severina não vai ao cinema, comparando com a 2ª, então Josefa 
não odeia Severina. 
          # Se Josefa não odeia Severina, comparando com a 1ª, Raimundo não 
odeia Josefa. 

INDEFERIDO - 



 
Podemos concluir que o gabarito é: 
 
Gabarito: Josefa não odeia Severina e Raimundo não odeia Josefa. 

58 - Gab.:Z D 

           Diante do conectivo bicondicional (se e somente se). É importante 
lembrar que A e B só é verdadeira quando ambas forem verdadeiras, ou seja: 
A se somente se B.  
 
           Fazendo as devidas comparações entre as sentenças, notamos que, 
como “Vitor chegou antes de Leonardo e depois de Fernando”, podemos 
dizer que Leonardo chegou depois de Fernando, pois Leonardo chegou 
depois de Vitor, que, por sua vez, chegou depois de Fernando. 
           Note que o fato de Leonardo chegar depois de Fernando é a condição 
para que Vitor chegue antes de Sérgio e Sérgio chegue antes de Leonardo. 
Então temos que “Leonardo chegou antes de Sérgio” e “Sérgio chegou antes 
de Leonardo” Por enquanto, temos a ordem: Fernando – Vitor – Sérgio – 
Leonardo. Todavia a última sentença nos diz que, se Leonardo chegar junto 
com Vitor, determina a condição para que Arthur chegou junto com Sérgio. 
Assim temos a seguinte ordem de chegada: Fernando – Vitor – Sérgio (junto 
com Arhtur) – Leonardo. Portanto a opção correta: D 
 
Arthur chegou antes de Leonardo, depois de Fernando e junto com Sérgio. 

INDEFERIDO - 

58 - Gab.:W C 

           Diante do conectivo bicondicional (se e somente se). É importante 
lembrar que A e B só é verdadeira quando ambas forem verdadeiras, ou seja: 
A se somente se B.  
 
           Fazendo as devidas comparações entre as sentenças, notamos que, 
como “Vitor chegou antes de Leonardo e depois de Fernando”, podemos 
dizer que Leonardo chegou depois de Fernando, pois Leonardo chegou 
depois de Vitor, que, por sua vez, chegou depois de Fernando. 
           Note que o fato de Leonardo chegar depois de Fernando é a condição 
para que Vitor chegue antes de Sérgio e Sérgio chegue antes de Leonardo. 
Então temos que “Leonardo chegou antes de Sérgio” e “Sérgio chegou antes 
de Leonardo” Por enquanto, temos a ordem: Fernando – Vitor – Sérgio – 
Leonardo. Todavia a última sentença nos diz que, se Leonardo chegar junto 
com Vitor, determina a condição para que Arthur chegou junto com Sérgio. 
Assim temos a seguinte ordem de chegada: Fernando – Vitor – Sérgio (junto 
com Arhtur) – Leonardo. Portanto a opção correta: 
 
Arthur chegou antes de Leonardo, depois de Fernando e junto com Sérgio. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:Z C 

           Lieno é o mesmo Líneo do enunciado. 
 
           Observe que nessa questão não foi dado o referencial, aquela 
informação que é a verdade do enunciado e ponto de partida para a 
resolução do problema. Nesse caso teremos que escolher uma premissa para 
ser o ponto de partida. 
            Note que todas as proposições são do tipo “ou (premissa A), ou 
(premissa B)” É lógico que, se a premissa de partida é falsa, então a de 
chegada é verdadeira. Vamos, a título de sugestão, dizer que 
 

INDEFERIDO - 



1ª premissa:  V e F 
2ª premissa: F e V 
3ª premissa: F e V 
4ª premissa: F e V 
 
          Agora podemos dizer que o gabarito será: C 
 
          Policial, caminhoneiro, taxista. 

59 - Gab.:X A 

           Lieno é o mesmo Líneo do enunciado. 
 
           Observe que nessa questão não foi dado o referencial, aquela 
informação que é a verdade do enunciado e ponto de partida para a 
resolução do problema. Nesse caso teremos que escolher uma premissa para 
ser o ponto de partida. 
            Note que todas as proposições são do tipo “ou (premissa A), ou 
(premissa B)” É lógico que, se a premissa de partida é falsa, então a de 
chegada é verdadeira. Vamos, a título de sugestão, dizer que 
 
1ª premissa:  V e F 
2ª premissa: F e V 
3ª premissa: F e V 
4ª premissa: F e V 
 
          Agora podemos dizer que o gabarito será: 
 
          Policial, caminhoneiro, taxista. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:V E 

           Lieno é o mesmo Líneo do enunciado. 
 
           Observe que nessa questão não foi dado o referencial, aquela 
informação que é a verdade do enunciado e ponto de partida para a 
resolução do problema. Nesse caso teremos que escolher uma premissa para 
ser o ponto de partida. 
            Note que todas as proposições são do tipo “ou (premissa A), ou 
(premissa B)” É lógico que, se a premissa de partida é falsa, então a de 
chegada é verdadeira. Vamos, a título de sugestão, dizer que 
 
1ª premissa:  V e F 
2ª premissa: F e V 
3ª premissa: F e V 
4ª premissa: F e V 
 
          Agora podemos dizer que o gabarito será: 
 
          Policial, caminhoneiro, taxista. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:W B 

           Lieno é o mesmo Líneo do enunciado. 
 
           Observe que nessa questão não foi dado o referencial, aquela 
informação que é a verdade do enunciado e ponto de partida para a 
resolução do problema. Nesse caso teremos que escolher uma premissa para 
ser o ponto de partida. 
            Note que todas as proposições são do tipo “ou (premissa A), ou 

INDEFERIDO - 



(premissa B)” É lógico que, se a premissa de partida é falsa, então a de 
chegada é verdadeira. Vamos, a título de sugestão, dizer que 
 
1ª premissa:  V e F 
2ª premissa: F e V 
3ª premissa: F e V 
4ª premissa: F e V 
 
          Agora podemos dizer que o gabarito será: 
 
          Policial, caminhoneiro, taxista. 

60 - Gab.:V E Erro no enunciado da questão. DEFERIDO ANULADA 

60 - Gab.:Y D Erro no enunciado da questão. DEFERIDO ANULADA 

60 - Gab.:Z C Erro no enunciado da questão. DEFERIDO ANULADA 
60 - Gab.:W B Erro no enunciado da questão. DEFERIDO ANULADA 
60 - Gab.:X A Erro no enunciado da questão. DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: ASSISTENTE DE TRÂNSITO  - ASSISTENTE DE TRÂNSITO 
Disciplina: CONHE. ESP. RAC. LÓG. MAT. (CRL) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

51 - Gab.:X A 

        Observando que o referencial para resolver a questão é: Júlio é analista. 
Basta comparar esse ponto de referência com as sentenças. Note que, se 
Júlio é analista, então Pedro não é eficiente. Se Pedro não é eficiente, então 
Marcos não é otimista. Se Marcos não é otimista, então Paula é inspetora. 
Comparando nossas conclusões com as opções dadas, ficamos com a 
alternativa: 

        Paula é inspetora e Marcos não é otimista. 

INDEFERIDO - 

51 - Gab.:Y D 

        Observando que o referencial para resolver a questão é: Júlio é analista. 
Basta comparar esse ponto de referência com as sentenças. Note que, se 
Júlio é analista, então Pedro não é eficiente. Se Pedro não é eficiente, então 
Marcos não é otimista. Se Marcos não é otimista, então Paula é inspetora. 
Comparando nossas conclusões com as opções dadas, ficamos com a 
alternativa: 

        Paula é inspetora e Marcos não é otimista. 

INDEFERIDO - 

51 - Gab.:V E 

        Observando que o referencial para resolver a questão é: Júlio é analista. 
Basta comparar esse ponto de referência com as sentenças. Note que, se 
Júlio é analista, então Pedro não é eficiente. Se Pedro não é eficiente, então 
Marcos não é otimista. Se Marcos não é otimista, então Paula é inspetora. 
Comparando nossas conclusões com as opções dadas, ficamos com a 
alternativa: 

        Paula é inspetora e Marcos não é otimista. 

INDEFERIDO - 

52 - Gab.:V B 

 Observando que a 1ª premissa é uma proposição disjuntiva (ou), como 
sabemos, nesse caso, basta que pelo menos uma das suas proposições seja 
verdadeira para que seu valor lógico seja verdadeiro. Note que, sendo 
verdadeira a 2ª premissa, “Ana não é delicada”, é necessário que a 1ª 
premissa, “Ana é organizada e linda”, seja verdadeira para que o argumento 

INDEFERIDO - 



seja validado. Portanto, a conclusão do argumento será “Ana é organizada e 
linda”. 
Gabarito: “é organizada e linda” 

52 - Gab.:X C 

        Observando que o referencial para resolver a questão é: Júlio é analista. 
Basta comparar esse ponto de referência com as sentenças. Note que, se 
Júlio é analista, então Pedro não é eficiente. Se Pedro não é eficiente, então 
Marcos não é otimista. Se Marcos não é otimista, então Paula é inspetora. 
Comparando nossas conclusões com as opções dadas, ficamos com a 
alternativa: 

        Paula é inspetora e Marcos não é otimista. 

INDEFERIDO - 

52 - Gab.:Z E 

        Observando que o referencial para resolver a questão é: Júlio é analista. 
Basta comparar esse ponto de referência com as sentenças. Note que, se 
Júlio é analista, então Pedro não é eficiente. Se Pedro não é eficiente, então 
Marcos não é otimista. Se Marcos não é otimista, então Paula é inspetora. 
Comparando nossas conclusões com as opções dadas, ficamos com a 
alternativa: E 

        Paula é inspetora e Marcos não é otimista. 

INDEFERIDO - 

52 - Gab.:Y A 

        Observando que o referencial para resolver a questão é: Júlio é analista. 
Basta comparar esse ponto de referência com as sentenças. Note que, se 
Júlio é analista, então Pedro não é eficiente. Se Pedro não é eficiente, então 
Marcos não é otimista. Se Marcos não é otimista, então Paula é inspetora. 
Comparando nossas conclusões com as opções dadas, ficamos com a 
alternativa: E 

        Paula é inspetora e Marcos não é otimista. 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:Z E             O candidato confundiu o gabarito. INDEFERIDO - 

55 - Gab.:V D 

         Se Cláudio é mais velho que o faxineiro e Severino é analista ele só 
pode ser o inspetor. Como José será o faxineiro e não é o mais novo só resta 
que Severino seja o mais novo e Cláudio o mais velho dos três.  
 
Gabarito: Cláudio é o mais velho dos três. 

INDEFERIDO - 

56 - Gab.:W D 

           Notamos que nossa premissa incondicional é nem Gabriel é dono do 
carro C nem Carlos é dono do carro E. Todavia, identificamos, na estrutura da 
questão, a presença de uma nova formação. Observe a estrutura presente na 
segunda proposição ou Sávio é dono do carro B, ou Gabriel é dono do carro 
C. Trata--se da estrutura “ou premissa A, ou premissa B”. 
           Agora vamos comprar as proposições com o nosso referencial, nem 
Gabriel é dono do carro C nem Carlos é dono do carro E. Procurando nas 
proposições observamos: 
            
           # Se nem Gabriel é dono do carro C, nem Carlos é dono do carro E. 
Comparando com a 2ª, vemos que, se Gabriel não é dono do carro C, então 
Sávio é dono do carro B. 
 
           # Sávio é dono do carro B. 
Comparando com a 1ª, vemos que, se Sávio é dono do carro B, então Marcos 
não é dono do carro A. 
 
           # Marcos não é dono do carro A. 

INDEFERIDO - 



Comparando com a 3ª, vemos que, se Marcos não é dono do carro A, então 
Paulo é dono do carro D. 
 
          Com essas conclusões, podemos ver que o gabarito correto será: 
 
         Paulo é dono do carro D e Sávio é dono do carro B. 

56 - Gab.:V B 

           Notamos que nossa premissa incondicional é nem Gabriel é dono do 
carro C nem Carlos é dono do carro E. Todavia, identificamos, na estrutura da 
questão, a presença de uma nova formação. Observe a estrutura presente na 
segunda proposição ou Sávio é dono do carro B, ou Gabriel é dono do carro 
C. Trata--se da estrutura “ou premissa A, ou premissa B”. 
           Agora vamos comprar as proposições com o nosso referencial ,nem 
Gabriel é dono do carro C nem Carlos é dono do carro E. Procurando nas 
proposições observamos: 
            
           # Se nem Gabriel é dono do carro C, nem Carlos é dono do carro E. 
Comparando com a 2ª, vemos que, se Gabriel não é dono do carro C, então 
Sávio é dono do carro B. 
 
           # Sávio é dono do carro B. 
Comparando com a 1ª, vemos que, se Sávio é dono do carro B, então Marcos 
não é dono do carro A. 
 
           # Marcos não é dono do carro A. 
Comparando com a 3ª, vemos que, se Marcos não é dono do carro A, então 
Paulo é dono do carro D. 
 
          Com essas conclusões, podemos ver que o gabarito correto será: 
 
         Paulo é dono do carro D e Sávio é dono do carro B. 

INDEFERIDO - 

56 - Gab.:X C 

           Notamos que nossa premissa incondicional é nem Gabriel é dono do 
carro C nem Carlos é dono do carro E. Todavia, identificamos, na estrutura da 
questão, a presença de uma nova formação. Observe a estrutura presente na 
segunda proposição ou Sávio é dono do carro B, ou Gabriel é dono do carro 
C. Trata--se da estrutura “ou premissa A, ou premissa B”. 
           Agora vamos comprar as proposições com o nosso referencial, nem 
Gabriel é dono do carro C nem Carlos é dono do carro E. Procurando nas 
proposições observamos: 
            
           # Se nem Gabriel é dono do carro C, nem Carlos é dono do carro E. 
Comparando com a 2ª, vemos que, se Gabriel não é dono do carro C, então 
Sávio é dono do carro B. 
 
           # Sávio é dono do carro B. 
Comparando com a 1ª, vemos que, se Sávio é dono do carro B, então Marcos 
não é dono do carro A. 
 
           # Marcos não é dono do carro A. 

INDEFERIDO - 



Comparando com a 3ª, vemos que, se Marcos não é dono do carro A, então 
Paulo é dono do carro D. 
 
          Com essas conclusões, podemos ver que o gabarito correto será: 
 
         Paulo é dono do carro D e Sávio é dono do carro B. 

56 - Gab.:Y A 

           Notamos que nossa premissa incondicional é nem Gabriel é dono do 
carro C nem Carlos é dono do carro E. Todavia, identificamos, na estrutura da 
questão, a presença de uma nova formação. Observe a estrutura presente na 
segunda proposição ou Sávio é dono do carro B, ou Gabriel é dono do carro 
C. Trata--se da estrutura “ou premissa A, ou premissa B”. 
           Agora vamos comprar as proposições com o nosso referencial, nem 
Gabriel é dono do carro C nem Carlos é dono do carro E. Procurando nas 
proposições observamos: 
            
           # Se nem Gabriel é dono do carro C, nem Carlos é dono do carro E. 
Comparando com a 2ª, vemos que, se Gabriel não é dono do carro C, então 
Sávio é dono do carro B. 
 
           # Sávio é dono do carro B. 
Comparando com a 1ª, vemos que, se Sávio é dono do carro B, então Marcos 
não é dono do carro A. 
 
           # Marcos não é dono do carro A. 
Comparando com a 3ª, vemos que, se Marcos não é dono do carro A, então 
Paulo é dono do carro D. 
 
          Com essas conclusões, podemos ver que o gabarito correto será: 
 
         Paulo é dono do carro D e Sávio é dono do carro B. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:W E 

         Note que a premissa incondicional que vai servir como referência para 
resolver o problema é João não odeia Severina. Só nos resta agora comparar 
as preposições com o nosso referencial. Procurando nas proposições, 
observamos: 
 
          # Se João não odeia Severina, comparando com a 3ª, então Severina 
não vai ao cinema.  
          # Se Severina não vai ao cinema, comparando com a 2ª, então Josefa 
não odeia Severina. 
          # Se Josefa não odeia Severina, comparando com a 1ª, Raimundo não 
odeia Josefa. 
 
Podemos concluir que o gabarito é: 
 
Gabarito: Josefa não odeia Severina e Raimundo não odeia Josefa. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:V C 
         Note que a premissa incondicional que vai servir como referência para 
resolver o problema é João não odeia Severina. Só nos resta agora comparar 
as preposições com o nosso referencial. Procurando nas proposições, 

INDEFERIDO - 



observamos: 
 
          # Se João não odeia Severina, comparando com a 3ª, então Severina 
não vai ao cinema.  
          # Se Severina não vai ao cinema, comparando com a 2ª, então Josefa 
não odeia Severina. 
          # Se Josefa não odeia Severina, comparando com a 1ª, Raimundo não 
odeia Josefa. 
 
Podemos concluir que o gabarito é: 
 
Gabarito: Josefa não odeia Severina e Raimundo não odeia Josefa. 

57 - Gab.:X D 

         Note que a premissa incondicional que vai servir como referência para 
resolver o problema é João não odeia Severina. Só nos resta agora comparar 
as preposições com o nosso referencial. Procurando nas proposições, 
observamos: 
 
          # Se João não odeia Severina, comparando com a 3ª, então Severina 
não vai ao cinema.  
          # Se Severina não vai ao cinema, comparando com a 2ª, então Josefa 
não odeia Severina. 
          # Se Josefa não odeia Severina, comparando com a 1ª, Raimundo não 
odeia Josefa. 
 
Podemos concluir que o gabarito é: 
 
Gabarito: Josefa não odeia Severina e Raimundo não odeia Josefa. 

INDEFERIDO - 

58 - Gab.:Z D 

           Lieno é o mesmo Líneo do enunciado. 
 
           Observe que nessa questão não foi dado o referencial, aquela 
informação que é a verdade do enunciado e ponto de partida para a 
resolução do problema. Nesse caso teremos que escolher uma premissa para 
ser o ponto de partida. 
            Note que todas as proposições são do tipo “ou (premissa A), ou 
(premissa B)” É lógico que, se a premissa de partida é falsa, então a de 
chegada é verdadeira. Vamos, a título de sugestão, dizer que 
 
1ª premissa:  V e F 
2ª premissa: F e V 
3ª premissa: F e V 
4ª premissa: F e V 
 
          Agora podemos dizer que o gabarito será: C 
 
          Policial, caminhoneiro, taxista. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:Y D 

           Lieno é o mesmo Líneo do enunciado. 
 
           Observe que nessa questão não foi dado o referencial, aquela 
informação que é a verdade do enunciado e ponto de partida para a 
resolução do problema. Nesse caso teremos que escolher uma premissa para 

INDEFERIDO - 



ser o ponto de partida. 
            Note que todas as proposições são do tipo “ou (premissa A), ou 
(premissa B)” É lógico que, se a premissa de partida é falsa, então a de 
chegada é verdadeira. Vamos, a título de sugestão, dizer que 
 
1ª premissa:  V e F 
2ª premissa: F e V 
3ª premissa: F e V 
4ª premissa: F e V 
 
          Agora podemos dizer que o gabarito será: 
 
          Policial, caminhoneiro, taxista. 

59 - Gab.:Z C 

           Lieno é o mesmo Líneo do enunciado. 
 
           Observe que nessa questão não foi dado o referencial, aquela 
informação que é a verdade do enunciado e ponto de partida para a 
resolução do problema. Nesse caso teremos que escolher uma premissa para 
ser o ponto de partida. 
            Note que todas as proposições são do tipo “ou (premissa A), ou 
(premissa B)” É lógico que, se a premissa de partida é falsa, então a de 
chegada é verdadeira. Vamos, a título de sugestão, dizer que 
 
1ª premissa:  V e F 
2ª premissa: F e V 
3ª premissa: F e V 
4ª premissa: F e V 
 
          Agora podemos dizer que o gabarito será: 
 
          Policial, caminhoneiro, taxista. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:X A 

           Lieno é o mesmo Líneo do enunciado. 
 
           Observe que nessa questão não foi dado o referencial, aquela 
informação que é a verdade do enunciado e ponto de partida para a 
resolução do problema. Nesse caso teremos que escolher uma premissa para 
ser o ponto de partida. 
            Note que todas as proposições são do tipo “ou (premissa A), ou 
(premissa B)” É lógico que, se a premissa de partida é falsa, então a de 
chegada é verdadeira. Vamos, a título de sugestão, dizer que 
 
1ª premissa: V e F 
2ª premissa: F e V 
3ª premissa: F e V 
4ª premissa: F e V 
 
          Agora podemos dizer que o gabarito será: 
 
          Policial, caminhoneiro, taxista. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:W B 
           Lieno é o mesmo Líneo do enunciado. 
 INDEFERIDO - 



           Observe que nessa questão não foi dado o referencial, aquela 
informação que é a verdade do enunciado e ponto de partida para a 
resolução do problema. Nesse caso teremos que escolher uma premissa para 
ser o ponto de partida. 
            Note que todas as proposições são do tipo “ou (premissa A), ou 
(premissa B)” É lógico que, se a premissa de partida é falsa, então a de 
chegada é verdadeira. Vamos, a título de sugestão, dizer que 
 
1ª premissa:  V e F 
2ª premissa: F e V 
3ª premissa: F e V 
4ª premissa: F e V 
 
          Agora podemos dizer que o gabarito será: 
 
          Policial, caminhoneiro, taxista. 

60 - Gab.:W B Erro no enunciado da questão. DEFERIDO ANULADA 
60 - Gab.:Y D Erro no enunciado da questão. DEFERIDO ANULADA 
60 - Gab.:V E Erro no enunciado da questão. DEFERIDO ANULADA 
60 - Gab.:X A Erro no enunciado da questão. DEFERIDO ANULADA 
60 - Gab.:Z C Erro no enunciado da questão. DEFERIDO ANULADA 
 

 
 
 

 
 


