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ATENÇÃO!
Você está recebendo um caderno de provas do tipo 1. Portanto, verifique se sua folha de respostas é,
também, do tipo 1. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as
devidas providências.

INFORMAÇÕES GERAIS
• Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova de tipo 1;
b) este caderno de prova tipo 1, com o enunciado das 60 (sessenta) questões, sem repetição ou falha.
• Não será permitida a permanência de candidato em sala de prova portando aparelhos eletrônicos como
pager, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop,
receptor, gravador, máquina fotográfica, máquina de calcular e/ou similares. Tal infração pode acarretar
eliminação sumária do candidato.
• Verifique se o material está em ordem, se seu nome e número de inscrição são os que aparecem na
folha de respostas.
• Ao receber a folha de respostas, é sua obrigação:
a) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas;
b) assinar a folha de respostas.
• Você deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento
válido para a correção da prova.
• O preenchimento da folha de respostas, de inteira responsabilidade do candidato, dar-se-á mediante
utilização de caneta esferográfica de cor preta ou azul.
• Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
• O tempo disponível para esta prova será de quatro horas.
• Você somente poderá sair do local de prova 90 (noventa) minutos após o seu início.
• Você somente poderá levar consigo o caderno de provas nos últimos 30 (trinta) minutos de prova.
• Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue a folha de respostas e deixe o local
de prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I:

Dinossauros vão voltar. E para seu bem
Eles foram extintos. Mas a ciência tem um jeito de recriá-los. Para quê? Pra encontrar remédios
para as nossas piores doenças.

Os dinossauros foram extintos há milhões de anos. Mas isso não significa que nunca mais teremos um deles na
Terra. É possível que um ou mais deles voltem a viver no planeta um dia. E – acredite – isso vai ter uma importância
incrível para você.
Como assim? Do começo: para recriarmos um dinossauro, o jeito fácil seria usar DNA dos animais extintos. O
problema é que, até agora, nunca se encontrou material genético de dinossauros. Isso significa que teríamos de achar
uma alternativa. Pois nós descobrimos essa alternativa.
Na verdade, temos algum restinho de DNA de dinossauro. Ele não está nos ossos de animais mortos, e sim nos
tecidos de seus descendentes, os pássaros. Pássaros são dinossauros vivos, apesar de não se parecerem com seus
ancestrais. Não têm cauda ou dentes, por exemplo. E possuem asas, em vez de braços. Mas há características comuns
entre eles, como o pé com 3 dedos e a fúrcula, aquele osso em forma de Y conhecido como osso da sorte. Se você
pudesse olhar dentro de um ovo enquanto um pássaro se forma, veria que o bicho até chega a desenvolver cauda e
braços. Essas estruturas, no entanto, acabam se desintegrando com a atuação de alguns genes, antes que o ovo seja
chocado.
Ou seja: a chave para construirmos um dinossauro está no funcionamento desses genes. Tudo o que precisamos é
impedir que eles sejam “ligados” e destruam a cauda e os braços antes que se formem por completo. Alguns
pesquisadores estão fazendo isso, como Hans Larsson, professor da Universidade McGill, de Montreal. E pesquisadores
da Universidade de Wisconsin já descobriram quais genes podem gerar pássaros que tenham dentes.
Esses experimentos têm um objetivo nobre: descobrir como encontrar determinados genes e aprender o jeito de ligálos e desligá-los. Quando soubermos mais sobre o processo de transformar pássaros em dinossauros, poderemos usar
as informações para o nosso próprio bem. Esperamos poder compreender melhor algumas doenças genéticas que
afetam a nós, humanos. E talvez até controlá-las.
Por isso, estamos usando frangos como cobaias. Acreditamos que podemos criar um “frangossauro” (ou
chickenosaurus, em inglês) – um pássaro que tenha características dos dinossauros. Criaturas assim seriam produzidas
somente uma por vez, e apenas dentro de um ovo. Não seriam liberadas para correr pelo laboratório e perseguir
pessoas.
Não pensem que estamos tentando criar um frangossauro por diversão ou para aparecer em manchetes. Será
apenas uma forma de desenvolver métodos práticos de engenharia genética que nos livrem de doenças graves. E, de
quebra, destrinchar o desenvolvimento da evolução.
(Jack Horner. Superinteressante. Edição 275/Fev. 2010, p.29)

01) Com relação ao texto é possível afirmar, EXCETO:
A) Apesar de os dinossauros terem sido extintos há milhões de anos, não é impossível que voltemos a ter um deles
na Terra.
B) Alguns genes que agem na formação dos pássaros os impedem que tenham cauda e braços.
C) Embora não se pareçam com seus ancestrais, os pássaros são dinossauros vivos.
D) O vestígio de dinossauros que ainda temos encontra-se nos tecidos dos pássaros.
E) Alguns pássaros que chegam a desenvolver cauda e braços são destruídos por causa da atuação de alguns
genes antes mesmo que o ovo seja chocado.
02) “Esperamos poder compreender melhor algumas doenças genéticas que afetam a nós, humanos. E talvez
até controlá-las.” (5º§) Da leitura do trecho anterior, podemos depreender que:
A) Entendido o processo de transformar pássaros em dinossauros, várias doenças genéticas serão melhor
compreendidas e, consequentemente, controladas.
B) Descoberto o processo de transformar pássaros em dinossauros, as doenças genéticas poderão ser melhor
compreendidas e serão certamente controladas.
C) Haverá melhor compreensão em relação a doenças genéticas e controle sobre algumas delas depois de
descoberto o processo de transformar pássaros em dinossauros.
D) Entendido o processo de transformar pássaros em dinossauros, algumas doenças genéticas poderão ser melhor
compreendidas e, quem sabe, até mesmo controladas.
E) Entendido o processo de transformar pássaros em dinossauros, várias doenças genéticas deverão ser melhor
compreendidas e, com certeza, controladas.
03) Em “Ou seja: a chave para construirmos um dinossauro está no funcionamento desses genes”, a expressão
grifada expressa ideia de:
A) Concessão.
B) Comparação.
C) Explicação.
D) Consequência.
E) Conformidade.
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04) A expressão em parênteses NÃO substitui corretamente o termo destacado em:
A) “... apesar de não se parecerem com seus ancestrais.” (antepassados)
B) “... e apenas dentro de um ovo.” (inclusive)
C) “Esperamos poder compreender melhor algumas doenças genéticas que afetam a nós, humanos.” (afligem)
D) “Se você pudesse olhar dentro de um ovo enquanto um pássaro se forma.” (durante o tempo em que)
E) “E pesquisadores da Universidade de Wisconsin já descobriram quais genes podem gerar pássaros que tenham
dentes.” (dar origem a)
05) A palavra destacada foi usada em seu sentido literal em:
A) “Não têm cauda ou dentes, por exemplo.”
B) “Tudo o que precisamos é impedir que eles sejam ligados.”
C) “E, de quebra, destrinchar o desenvolvimento da evolução.”
D) “Ou seja: a chave para construirmos um dinossauro está no funcionamento desses genes.”
E) N.R.A.
06) “Essas estruturas, no entanto, acabam se desintegrando com a atuação de alguns genes, antes que o ovo
seja chocado.” (3º§) Causa alteração do sentido do texto, a substituição do termo destacado anteriormente,
por:
A) Porém.
B) Contudo.
C) Entretanto.
D) Todavia.
E) Na verdade.
TEXTO II:

Uma pista: o câncer

Aconteceu recentemente, em outubro de 2009. Três pesquisadores americanos ganharam o Prêmio Nobel de
Medicina e US$ 466 mil, cada um, por terem começado a decifrar por que nossas células envelhecem. A chave está
numa palavra: telômeros. “O processo de envelhecimento é complexo e depende de vários fatores. Os telômeros são um
deles”, declarou a Fundação Nobel, ao anunciar o prêmio.
Pra quem não se lembra das aulas de biologia, aqui vai a cola: telômeros são os fragmentos da ponta dos nossos
cromossomos, como tampinhas que os protegem. Quando uma célula se divide, essa tampinha tende a ficar menor – e a
célula, a se deteriorar. O processo, repetido a cada divisão celular, faz com que ela envelheça. Ou melhor: que você
envelheça.
Mas em células cancerosas isso não acontece: elas se dividem sem sofrer danos. Por quê? Graças a uma enzima
que estimula a construção do telômero, a telomerase. Segundo os vencedores do Nobel, a telomerase trabalha mais nas
células cancerosas do que em outras, e as protege. Basicamente, é essa enzima que torna o câncer tão poderoso.
Apesar de premiada só agora pelo Nobel, a descoberta é dos anos 80. E fez os cientistas pensar que a telomerase
poderia prolongar nossa vida deixando células saudáveis tão resistentes quanto as cancerígenas. A pesquisadora Maria
Blasco, do Centro Nacional de Pesquisas Oncológicas da Espanha, testou a hipótese com ratinhos. No seu estudo, ratos
com mais telomerase nas células viveram até 50% mais do que os outros. Mas apresentaram mais tumores – acabavam
morrendo de câncer. Em 2008, a equipe de Blasco conseguiu controlar a difusão das células cancerígenas, o que abriu
espaço para a possibilidade de estudos com humanos. “Se pensarmos num aumento semelhante de expectativa de vida
para pessoas, isso significaria morrer entre os 115 e os 120 anos”, diz a pesquisadora.
Ótimo. Mas calma lá: por que só até 120 anos, e não por toda a eternidade? É que, como o pessoal do Nobel disse,
o envelhecimento é complexo. A telomerase ajudaria a aniquilar uma causa desse processo. Mas precisaríamos de
armas diferentes para combater outras ameaças.
(João Vito Cinquepalmi. Superinteressante. Edição 275/ Fev. 2010, p.44)

07) No texto haveria modificação de informações originais, caso se substituísse:
A) “Apesar de premiada só agora pelo Nobel, a descoberta é dos anos 80.” (4º§) por Embora tenha sido premiada
somente agora pelo Nobel, a descoberta é dos anos 80.
B) “Três pesquisadores americanos ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e US$ 466 mil, cada um, por terem
começado a decifrar por que nossas células envelhecem.” (1º§) por terem começado a compreender o motivo
que leva nossas células a envelhecer, três pesquisadores americanos ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e
US$ 466 mil, cada um.
C) “Em 2008, a equipe de Blasco conseguiu controlar a difusão das células cancerígenas, o que abriu espaço para a
possibilidade de estudos com humanos.” (4º§) por A equipe de Blasco, em 2008, teve êxito no controle da difusão
das células cancerígenas, o que abriu espaço para a possibilidade de realizar estudos com humanos.
D) “No seu estudo, ratos com mais telomerase nas células viveram até 50% mais do que os outros. Mas
apresentaram mais tumores – acabavam morrendo de câncer.” (4º§) por No seu estudo, ratos com mais
telomerase nas células viveram 50% mais do que os outros. Além disso, apresentaram mais tumores e acabavam
morrendo de câncer.
E) “Mas em células cancerosas isso não acontece: elas se dividem sem sofrer danos.” (3º§) por Mas em células
cancerosas isso não acontece: elas se dividem sem sofrer prejuízos.
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08) Em “Quando uma célula se divide”; “Segundo os vencedores do Nobel” e “...deixando células saudáveis tão
resistentes quanto as cancerígenas”, as expressões destacadas indicam, respectivamente:
A) tempo / conformidade / comparação
B) tempo / comparação / tempo
C) comparação / comparação / conformidade
D) conformidade / comparação / tempo
E) conformidade / conformidade / comparação
09) Considerando a linguagem utilizada, há um indicador de informalidade em:
A) “Aconteceu recentemente, em outubro de 2009.”
B) “Os telômeros são um deles.”
C) “Pra quem não se lembra das aulas de biologia.”
D) “Basicamente, é essa enzima que torna o câncer tão poderoso.”
E) “Mas precisaríamos de armas diferentes para combater outras ameaças.”
10) Observe as palavras e os significados atribuídos a elas:
I. “deteriorar” (2º§) – danificar
II. “estimula” (3º§) – incentiva
III. “é complexo” (5º§) – não é simples
IV. “aniquilar” (5º§) – entender
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s):
A) I, II
B) I, II, III
C) I, III
D) II, III
E) IV
11) Indique a oração em que há um ERRO quanto à flexão verbal:
A) As células cancerosas se dividem sem sofrer danos.
B) Os telômeros são um deles.
C) O envelhecimento é complexo.
D) O médico precaviu-se contra aquele mal.
E) Há armas para combater outras ameaças.
12) “Mas em células cancerosas isso não acontece: elas se dividem sem sofrer danos.” No trecho, os dois
pontos ( : ) foram utilizados para:
A) Mostrar itens de uma justaposição.
B) Iniciar uma sequência que explica, esclarece uma idéia anterior.
C) Indicar mudança de foco.
D) Destacar elementos intercalados.
E) Isolar elementos repetidos.
INFORMÁTICA
13) No navegador Internet Explorer (versão 7 – configuração padrão), a opção que descreve corretamente a
função de teclas de atalho, é:
A) CTRL + L: Localizar conteúdo de texto na página atual.
B) CTRL + I: Imprimir página atual.
C) CTRL + B: Salvar página atual.
D) CTRL + D: Adicionar página atual aos Favoritos.
E) CTRL + U: Voltar para a página anterior.
14) São programas específicos para gerenciamento de contas de correio eletrônico, EXCETO:
A) Microsoft Outlook.
B) Outlook Express.
C) Thunderbird.
D) Windows Live Mail.
E) Windows Messenger.
15) Em Sistemas Operacionais Windows 98/XP, a opção que descreve corretamente a relação de extensões de
arquivos e seus respectivos aplicativos, é:
A) .exl – Microsoft Excel
B) .wrd – Microsoft Word
C) .pdf – Acrobat Reader
D) .bpm – Paint
E) .rft – WordPad
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16) No navegador Mozilla Firefox (versão 3.6.10 – configuração padrão), são opções do menu ferramentas,
EXCETO:
A) Windows Update.
B) Pesquisar na web.
C) Downloads.
D) Propriedades da página.
E) Limpar histórico recente.
17) No Microsoft Word (versão 2003 – configuração padrão), as ferramentas da figura a seguir são componentes
da barra de ferramentas:
A) Desenho.
B) Imagem.
C) WordArt.
D) Figuras.
E) Tabelas e bordas.
18) Sobre os conceitos de uma Intranet, analise:
I. São redes corporativas que utilizam a tecnologia e a infraestrutura de comunicação de dados da Internet.
II. Unifica informações para todos os membros de uma organização que tenham acesso ao sistema, não importando
sua localização geográfica.
III. Os sistemas operacionais e aplicativos de navegação devem ser os mesmos entre todos os computadores de uma
internet para a garantia de comunicação.
IV. É uma rede exclusiva para compartilhamento de mensagens eletrônicas e comunicação áudio-visual.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II, III, IV
B) I, II
C) I, II, IV
D) II, III, IV
E) II, III
QUESTÕES TÉCNICAS
19) Conduzir o veículo com o lacre de identificação violado ou falsificado, segundo o artigo 230 do Código de
Trânsito Brasileiro, constitui infração gravíssima, com a penalidade de:
A) Multa e remoção do veículo.
B) Remoção do veículo.
C) Multa e apreensão do veículo.
D) Multa e retenção do veículo para regularização.
E) Apreensão do veículo.
20) Conduzir o veículo com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e
visibilidade constitui infração gravíssima e, nesse caso, o Código de Trânsito Brasileiro prevê como medida
administrativa:
A) Multa.
B) Apreensão do veículo.
C) Retenção do veículo.
D) Remoção do veículo.
E) Não há medida administrativa a ser tomada.
21) Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo
CONTRAN, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, constitui infração média com a penalidade de:
A) Apreensão do veículo.
B) Retenção do veículo.
C) Multa.
D) Multa e apreensão do veículo.
E) Remoção do veículo.
22) O registro do veículo, a expedição do Certificado de Registro e a designação da combinação alfanumérica da
placa de identificação, dos veículos automotores pertencentes às Missões Diplomáticas, que estiverem no
estado do Rio Grande do Norte serão realizadas pelo:
A) DENATRAN.
B) CONTRAN.
C) DETRAN/RN.
D) Ministério de Relações Exteriores.
E) RENAVAM.
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23) Analise as afirmativas:
I. Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor.
II. Conduzir veículo sem qualquer uma das placas de identificação.
III. Conduzir veículo com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou
pinturas.
IV. Conduzir veículo com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas.
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, constituem infrações graves apenas as alternativas:
A) I, II
B) I, III
C) II, III
D) II, IV
E) III, IV
24) Sobre Penalidades e Medidas Administrativas de Infrações de Trânsito, analise as afirmativas e marque V
para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico,
não estiver em condições de dirigi-lo com segurança constitui infração gravíssima.
( ) Constitui infração grave, falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo.
( ) Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado,
constitui infração gravíssima, com penalidade de multa.
A sequência está correta em:
A) V, V, V
B) F, V, F
C) V, F, F
D) V, F, V
E) F, F, F
25) São considerados veículos de coleção aqueles que atenderem, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I. Ter sido fabricado há mais de trinta anos.
II. Conservar suas características originais de fabricação.
III. Integrar uma coleção.
IV. Apresentar certificado de originalidade, reconhecido pelo Departamento Nacional de Trânsito – Denatran.
Estão corretas apenas as alternativas:
A) I, II, IV
B) I, II, III, IV
C) II, III, IV
D) I, III, IV
E) III, IV
26) “Marcos adquiriu um veículo importado; ao tentar emplacá-lo, verificou que o receptáculo destinado a
colocação da placa de identificação no veículo era menor que o padrão estabelecido pelo CONTRAN.”
Nesses casos, poderá ser autorizado, desde que devidamente justificado pelo seu fabricante ou importador,
a redução, no comprimento da placa, de até:
A) 5%
B) 10%
C) 13%
D) 15%
E) 17%
27) Caberá ao agente de trânsito responsável pela apreensão do veículo, emitir Termo de Apreensão de Veículo,
que discriminará:
I. Os objetos que se encontram no veículo.
II. Os equipamentos obrigatórios ausentes.
III. Nome da autoridade de trânsito que ratificou a apreensão.
IV. Os danos causados por acidente, se for o caso.
V. Endereço completo do local destinado para depósito do veículo.
VI. Dados que permitam a precisa identificação do veículo.
VII. O estado geral da lataria e da pintura.
VIII. Identificação do proprietário e do condutor, quando possível.
Segundo a resolução 53/98 do CONTRAN, estão corretas apenas as alternativas, EXCETO:
A) I, IV
B) II, VI
C) I, III
D) III, V
E) IV, VII
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28) O candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, na categoria “B”, somente poderá prestar
exame de Prática de Direção Veicular depois de cumprida a seguinte carga horária de aulas práticas:
A) 10 horas/aula.
B) 12 horas/aula.
C) 15 horas/aula.
D) 20 horas/aula.
E) 25 horas/aula.
29) Veículos particulares, de aluguel, oficial, de experiência, de aprendizagem e de fabricante são identificados,
conforme a figura a seguir, nas dimensões, em milímetros, de altura (h) e comprimento (c) das placas
traseiras e dianteiras, respectivamente:
A) h = 125
B) h = 125
C) h = 128
D) h = 130
E) h = 130

e
e
e
e
e

c = 350
c = 380
c = 350
c = 380
c = 400

30) Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos motorizados são identificados, conforme a figura a seguir,
nas dimensões, em milímetros, de altura (h) e comprimento (c) das placas, respectivamente:
A) h = 126
B) h = 126
C) h = 130
D) h = 136
E) h = 136

e
e
e
e
e

c = 187
c = 188
c = 185
c = 187
c = 188

31) As placas dos veículos automotores pertencentes às Missões Diplomáticas, às Repartições Consulares, aos
Organismos Internacionais, aos Funcionários Estrangeiros Administrativos de Carreira e aos Peritos
Estrangeiros de Cooperação Internacional deverão conter gravações estampadas na parte central superior
da placa (tarjeta), substituindo-se a identificação do município. Marque a alternativa que apresenta a sigla
para gravação INCORRETA:
A) CMD, para veículos de uso dos Chefes de Missões Diplomáticas.
B) CD, para os veículos pertencentes ao Corpo Diplomático.
C) CC, para os veículos pertencentes ao Corpo Consular.
D) AMD, para os veículos pertencentes a funcionários administrativos de carreira estrangeiros de Missões
Diplomáticas, Repartições Consulares e Representações de Organismos Internacionais.
E) CI, para os veículos pertencentes a peritos estrangeiros sem residência permanente que venham ao Brasil no
âmbito de Acordo de Cooperação Internacional.
32) Para circular em vias públicas, os veículos automotores deverão estar dotados dos seguintes equipamentos
obrigatórios, respectivamente:
A) Lavador de pára-brisa; extintor de incêndio; lanternas de freio de cor amarela.
B) Buzina; extintor de incêndio; lanterna de iluminação de placa traseira na cor vermelha.
C) Lavador de pára-brisa; extintor de incêndio; lanterna de marcha ré na cor vermelha.
D) Buzina; extintor de incêndio; lanternas de freio de cor branca.
E) Lavador de pára-brisa; buzina; lanterna de marcha ré na cor branca.
33) O Título III da Constituição de 1988 se dedica à organização do Estado, atribuindo as competências e
atribuições entes federativos do Brasil. Com base nisso, analise as assertivas:
I. Legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho.
II. Legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.
III. Legislar sobre organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos
Territórios, bem como organização administrativa destes.
IV. Legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto.
Correspondem a matérias em que a União tem competência privativa para legislar, apenas as alternativas:
A) I, II
B) I, II, IV
C) I, III
D) I, IV
E) I, II, III, IV
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34) Segundo lição doutrinária, “a ideia de objetivos não pode ser confundida com a de fundamentos, muito
embora, algumas vezes, isto possa ocorrer. Os fundamentos são inerentes ao Estado, fazem parte de sua
estrutura. Quanto aos objetivos, estes consistem em algo exterior que deve ser perseguido”. Assinale a
alternativa que NÃO corresponde a um dos direitos fundamentais da República Federativa do Brasil,
relacionados no art. 3º da Constituição Federal de 1988:
A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
B) Garantir o desenvolvimento nacional.
C) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
D) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
E) Preservar a autodeterminação dos povos.
35) O art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 enumera, como seus fundamentos,
EXCETO:
A) Soberania.
B) Cidadania.
C) Dignidade da pessoa humana.
D) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
E) Igualdade entre os Estados.
36) No que concerne ao conceito de Constituição, os doutrinadores brasileiros utilizam diversos critérios para a
definição de seus elementos, tais como: conteúdo, extensão e forma. Quanto à alterabilidade, podemos
afirmar que à exceção da Constituição de 1824 (tida como semi-rígida), todas as Constituições Brasileiras
são consideradas rígidas, sendo que a de 1988 é considerada por alguns, inclusive, como super-rígida.
Quando falamos em uma Constituição “semi-rígida”, isto significa que:
A) Não admite qualquer alteração.
B) Pode ter determinada matéria alterada por meio de lei infraconstitucional.
C) Exige, para sua alteração, um processo legislativo mais solene e complexo que o exigido para a edição das
outras espécies normativas.
D) Em regra, poderá ser alterada por um processo legislativo diferenciado, mas, excepcionalmente, em alguns
pontos, é imutável.
E) Em determinadas matérias, exige um processo de alteração mais dificultoso que o exigido para a alteração das
leis infraconstitucionais, enquanto que em outras, não requerem tal formalidade.
37) Cláusulas pétreas são as previstas na Constituição Federal, em que o Poder Constituinte Originário de 1988
julgou necessário um tratamento especial, devido à sua imprescindibilidade para a manutenção do Estado
Democrático de Direito. Desse modo, definiu que tais normas não podem ser objeto de proposta de alteração
tendente a aboli-las do ordenamento jurídico vigente. Além dos direitos e garantias individuais, da forma
federativa de Estado e do voto direto, secreto, universal e periódico, constitui-se cláusula pétrea de nosso
ordenamento jurídico vigente:
A) A separação dos Poderes.
B) O provimento de cargo exclusivamente por meio de concurso público.
C) A obrigatoriedade de realização de processo licitatório pela Administração para a contratação de serviços.
D) A organização político-administrativa da República.
E) O regime jurídico dos servidores públicos.
38) Há expressa vedação constitucional, prevista no art. 19 da Constituição de 1988, impossibilitando os entes
federativos de conjuntamente ou separadamente, EXCETO:
A) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, assim como subvencioná-los ou embaraçar-lhes o funcionamento.
B) Recusar fé aos documentos públicos.
C) Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
D) Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.
E) Manter com cultos religiosos ou igrejas ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada,
na forma da lei, a colaboração de interesse público.
39) Assinale a seguir a alternativa que NÃO corresponde a uma competência constitucionalmente atribuída aos
Municípios:
A) Legislar sobre assuntos de interesse local.
B) Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico.
C) Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano.
D) Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse
local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.
E) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei.
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40) Sobre a competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre determinadas
matérias, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
( ) A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.
( ) Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender
a suas peculiaridades.
( ) A superveniência de lei federal sobre normas gerais não suspende a eficácia da lei estadual sobre o mesmo
assunto, permanecendo esta em pleno vigor.
A sequência está correta em:
A) V, V, V, V
B) V, F, F, V
C) F, V, F, V
D) V, V, V, F
E) F, F, F, F
41) “A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece a forma _________________ de governo,
apresentando como forma de Estado a _________________, esta composta pelos seguintes entes:
_________________, _________________ e _________________”. Assinale a alternativa que apresenta
sequencialmente, as palavras que corretamente preenchem as lacunas do texto anterior:
A) monárquica – união real – poder executivo – poder legislativo – poder judiciário
B) aristocrática – federação – poder executivo – poder legislativo – poder judiciário
C) republicana – federação – união – estados – municípios
D) aristocrática – federação – união – estados – municípios
E) republicana – união real – poder executivo – poder legislativo – poder judiciário
42) Uma das características dos municípios é a capacidade de auto-organização, através de lei específica,
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e os
preceitos estabelecidos nos incisos I a XIV do art. 29 da Carta Maior. Esta descrição corresponde ao
seguinte diploma legal:
A) Constituição Estadual.
B) Código de Posturas.
C) Lei Orgânica.
D) Plano Diretor.
E) Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
43) Sobre a Lei nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), marque a afirmativa
INCORRETA:
A) São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as
estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas,
de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais.
B) A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênios com os
órgãos que compõem o sistema nacional de trânsito, com a interveniência dos municípios e estados,
juridicamente interessados, para o fim específico de facilitar a autuação por descumprimento da legislação de
trânsito.
C) As disposições do código de trânsito brasileiro são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários,
condutores dos veículos nacionais, excluídos os estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas.
D) Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao sistema nacional de trânsito darão prioridade em suas ações à
defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente.
E) Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos
ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.
44) De acordo com a Lei nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), as motocicletas e
motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias – motofrete – somente poderão circular nas
vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito
Federal, exigindo-se para tanto:
A) Registro como veículo da categoria aluguel.
B) Instalação de protetor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do
condutor em caso de tombamento, nos termos de regulamentação do CONTRAN.
C) Equipamento destinado a carregar crianças, sendo formado por aço inoxidável e tendo 30cm de largura, nos
termos de regulamentação do CONTRAN.
D) Instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN.
E) Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.
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45) Sobre as normas que deverão ser obedecidas pelo trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação, analise:
I. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas.
II. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação.
III. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como
em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação,
do veículo e as condições climáticas.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I
B) II
C) III
D) I, II
E) I, II, III
46) Sobre normas gerais de circulação e conduta previstas na Lei nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 (Código
de Trânsito Brasileiro), analise:
I. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá ter a preferência sobre
os veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
II. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas no código, em ordem crescente, os veículos de
menor porte serão sempre responsáveis pela segurança dos de maior porte, os não motorizados pelos
motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
III. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I
B) II
C) III
D) I, II
E) I, II, III
47) Compõem o Sistema Nacional de Trânsito, os seguintes órgãos e entidades, EXCETO:
A) Os Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRADIFE,
órgãos normativos, consultivos e coordenadores.
B) Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
C) As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI.
D) As Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal.
E) Os despachantes.
48) O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, NÃO é composto de:
A) Um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia.
B) Um representante do Ministério do Exército.
C) Um representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal.
D) Um representante do Ministério do Trabalho.
E) Um representante do Ministério da Saúde.
49) Compete ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, EXCETO:
A) Estabelecer as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito Brasileiro e as diretrizes da Política
Nacional de Trânsito.
B) Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos Municípios.
C) Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro e nas resoluções
complementares.
D) Normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e
registro e licenciamento de veículos.
E) Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito.
50) De acordo com a Lei nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), são equipamentos
obrigatórios dos veículos, EXCETO:
A) Cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados
ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé.
B) Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte e de condução escolar, os de transporte
de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e
trinta e seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo.
C) Encosto de cabeça apenas para os tipos de veículos automotores fabricados após 1980.
D) Para as bicicletas, a capainha, sinalização noturna dianteira, traseira lateral e nos pedais e espelho retrovisor do
lado direito.
E) Equipamento suplementar de retenção – air bag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro.
Vistoriador / Emplacador – Emplacamento de Veículos – Tipo 1 – Branco
Página 10

51) Sobre a Educação para o Trânsito, prevista na Lei nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), marque a alternativa INCORRETA:
A) A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema
Nacional de Trânsito.
B) A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus.
C) Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social de produto oriundo
da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser
conjuntamente veiculada.
D) O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que
deverão ser promovidas por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos
períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito.
E) Fica vedado aos órgãos e entidades executivos de trânsito firmar convênio com os órgãos de educação da União,
dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas no
Código de Trânsito Brasileiro, sobre a Educação para o Trânsito.
52) Sobre o tema Pedestres e Condutores de Veículos não motorizados de acordo com a Lei nº. 9503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), marque a alternativa INCORRETA:
A) Nas áreas urbanas, 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, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações
em que a segurança ficar comprometida.
B) É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos
acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da
calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres.
C) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.
D) Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre
a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para circulação de pedestres.
E) Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de
passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverá ser respeitadas as disposições do Código
de Trânsito Brasileiro.
53) Sobre o tema Engenharia de Tráfego, Operação, Fiscalização e Policiamento Ostensivo de Trânsito, marque
a alternativa INCORRETA:
A) O CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentos a serem adotados em todo território nacional quando da
implementação das soluções adotadas pela Engenharia de Tráfego, assim como padrões a serem praticados por
todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.
B) É permitida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de veículos, salvo em
casos especiais.
C) Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem
prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste área para
estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas.
D) Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso
não possa ser retirado, deve ser devido e imediatamente sinalizado.
E) Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou
colocar em riso sua segurança, será iniciada sem a permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com
circunscrição sobre a via.
54) Sobre o tema Registro de Veículos e Licenciamento na Lei nº. 9503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro), marque a alternativa INCORRETA:
A) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no município de domicílio ou residência de seu
proprietário, na forma da lei.
B) Os órgãos executivos de trânsito dos Estados, do Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de
propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de qualquer um
dos poderes, com indicação expressa, por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em
cujo nome o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os usados estritamente em
serviço reservado de caráter policial.
C) No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à
efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos
as providências deverão ser imediatas.
D) Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante o
trajeto entre a fábrica e o município de destino.
E) No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito
do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar subsidiariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
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CONHECIMENTOS GERAIS
55) Com proporções continentais, o Brasil possui um dos maiores territórios do planeta com características
diversas de vegetação, clima e relevo. Sobre sua área geográfica só NÃO é possível afirmar que:
A) O pico da Neblina é o ponto mais elevado do país localizado a mais de 3 mil metros de altura no estado de
Roraima.
B) O limite do país ao norte se encontra na nascente do rio Oiapoque, no estado do Amapá.
C) O ponto extremo do Brasil a leste se localiza na Paraíba e é conhecido como ponta do Seixas.
D) Uma curva do arroio do Chuí, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, é considerada o limite extremo
do Brasil ao sul.
E) A oeste, a nascente do rio Moa, na serra de Contamana ou do Divisor, no Acre, fronteira com o Peru, é
considerado o ponto extremo brasileiro.
56) Tucuruí, Serra da Mesa, São Félix, Curuá-Una, Coaracy Nunes ou Paredão, Castelo Branco (ex-Boa
Esperança), Três Marias, Paulo Afonso e Sobradinho são:
A) As maiores Áreas de Preservação Ambiental – APA’s – do Brasil.
B) As principais reservas de minério de ferro em exploração no Brasil.
C) Parques Ecológicos Nacionais de Preservação da Fauna e Flora da Mata Atlântica brasileira.
D) Importantes Usinas Hidroelétricas brasileiras.
E) As mais atuantes Organizações Não Governamentais – ONG’s – de cunho ambiental do Brasil.
57) A Rússia, uma das nações mais importantes do planeta, surgiu da extinção da União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas no início da década de 1990, assim como as antigas repúblicas que compunham a
URSS a seguir, EXCETO:
A) Letônia.
B) Ucrânia.
C) Bielo-Rússia.
D) Casaquistão.
E) Eslovênia.
58) O Aquífero Guarani, considerado um dos mais importantes reservatórios naturais de água doce do planeta,
está aproximadamente com 70% de localização em território brasileiro, abrangendo, entre outros, os
seguintes estados:
A) Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Goiás.
B) Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Goiás, Tocantins.
C) Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Mato Grosso.
D) Maranhão, Tocantins, Piauí, Ceará, Bahia.
E) Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, São Paulo.
59) Nos últimos anos, tornou-se frequente o destaque nos veículos de comunicação brasileiros às operações
desenvolvidas pela Polícia Federal que passaram a apresentar nomes específicos a cada investigação,
tratando os casos investigativos de uma forma que atraísse mais atenção da opinião pública, ofertando
visibilidade ao trabalho que vem sendo realizado. Uma dessas operações tinha por objetivo a investigação
do superfaturamento de ambulâncias com dinheiro público. Seu nome é:
A) Matusalém.
B) Sanguessuga.
C) Águas profundas.
D) Satiagraha.
E) Ouro verde.
60) O Conselho Nacional de Justiça lançou no Brasil uma cartilha contra o “bullying”, direcionada a professores,
funcionários de escolas e aos próprios pais. O objetivo da cartilha é combater esta prática que encontra-se
definida em suas páginas, como:
A) Ação contínua e repetitiva de perseguição realizada a um professor por um aluno, seja de escolas públicas ou
particulares, que possa ser comprovada por gravação de áudio ou vídeo e/ou documentos impressos.
B) Envolvimento de menores, em processos de separação conjugal, quando um dos cônjuges desenvolve ações, a
fim de gerar expectativas, inquietações ou medo nos filhos, criando situações nas quais estes devem tomar
“partido” ou se posicionarem frente ao fato.
C) Comportamentos agressivos no âmbito escolar, praticados tanto por meninos quanto por meninas que se
traduzem em atos de violência (física ou não) que ocorrem de forma intencional e repetitiva contra um ou mais
alunos que se encontram impossibilitados de fazer frente às agressões sofridas.
D) Exploração de menores de forma sexual efetuada por adultos em ambientes de ensino, onde deveria ocorrer
apenas a prática da educação, envolvendo educadores, funcionários e alunos.
E) Prática de inclusão de menores infratores em unidades escolares, promovendo a integração destes com os
demais alunos, proporcionando uma rotina de educação adequada a suas necessidades, gerando um ambiente
de segurança e satisfação ao aluno.
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