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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:

A Carta de Pero Vaz de Caminha

De ponta a ponta é toda praia rasa, muito plana e bem formosa. Pelo sertão, pareceu-nos do mar muito grande,
porque a estender a vista não podíamos ver senão terra e arvoredos, parecendo-nos terra muito longa. Nela, até agora,
não pudemos saber que haja ouro nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro; nem as vimos. Mas, a terra
em si é muito boa de ares, tão frios e temperados, como os de Entre-Douro e Minho, porque, neste tempo de agora,
assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas e infindas. De tal maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la
dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem.
(In: Cronistas e viajantes. São Paulo: Abril Educação, 1982. p. 12-23. Literatura Comentada. Com adaptações)

01) A respeito do trecho da Carta de Caminha e de suas características textuais, é correto afirmar que:
A) No texto, predominam características argumentativas e descritivas.
B) O principal objetivo do texto é ilustrar experiências vividas através de uma narrativa fictícia.
C) O relato das experiências vividas é feito com aspectos descritivos.
D) A intenção principal do autor é fazer oposição aos fatos mencionados.
E) O texto procura despertar a atenção do leitor para a mensagem através do uso predominante de uma linguagem
figurada.
02) Em todos os trechos a seguir podemos comprovar a participação do narrador nos fatos mencionados,
EXCETO:
A) “Pelo sertão, pareceu-nos do mar muito grande,...”
B) “... Porque a estender a vista não podíamos ver senão terra e arvoredos,...”
C) “... Parecendo-nos terra muito longa.”
D) “Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro...”
E) “Mas, a terra em si é muito boa de ares,...”
Considere o período a seguir para as questões 03 e 04:
“Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro;
nem as vimos.”
03) Sobre as estruturas linguísticas do trecho em destaque, assinale a afirmativa correta:
A) Os pronomes “nela” e “as” se referem à nova terra.
B) Uma opção correta de acordo com a norma culta seria substituir “nem as vimos” por “nem vimos elas”.
C) É possível trocar a expressão “nem as vimos” por “nela” na ordem em que aparecem no período preservando a
coerência do texto.
D) O pronome “nela” tem como referência a “terra”.
E) Neste trecho, a palavra “nem” pode ser suprimida a partir do 2º registro sem que haja prejuízo de coesão ou
coerência textual.
04) É correto afirmar a partir das informações relatadas no trecho em destaque que:
A) Não há preocupação dos colonizadores com a possibilidade de haver riquezas na terra.
B) Os colonizadores puderam constatar que, definitivamente, não havia riquezas na terra descoberta que pudesse
lhes interessar.
C) A expressão “até agora” indica haver esperança por parte dos colonizadores de que ainda pudessem encontrar
as riquezas procuradas.
D) Os colonizadores esperavam encontrar riquezas rapidamente na nova terra, assim que lá chegassem.
E) Havia um sentimento pessimista por parte dos colonizadores em relação à nova terra.
TEXTO II:
Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram. Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas de
fazer balancê, de se remexerem dos lugares. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos; uns com
outros acho que nem se misturam (...) Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisas de rasa importância. Tem
horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. Toda saudade é uma espécie de
velhice. Talvez, então, a melhor coisa seria contar a infância não como um filme em que a vida acontece no tempo, uma
coisa depois da outra, na ordem certa, sendo essa conexão que lhe dá sentido, princípio, meio e fim, mas como um
álbum de retratos, cada um completo em si mesmo, cada um contendo o sentido inteiro. Talvez seja esse o jeito de
escrever sobre a alma em cuja memória se encontram as coisas eternas, que permanecem...
(Guimarães Rosa. Apud Rubem Alves. Na morada das palavras. Campinas: Papirus, 2003. p. 139)

05) Pelo sentido do texto, a palavra “lembrança” em “A lembrança da vida da gente...” pode ser substituída, sem
alteração do sentido, por:
A) Memória.
B) Inspiração.
C) Recomendação.
D) Direção.
E) Meta.
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06) Considerando as ideias expressas no texto pode-se inferir que:
A) A dificuldade de “contar” é mencionada como uma consequência dos “anos que já se passaram”.
B) O ato de “contar” mencionado no texto não é o seu tema central, mas sim uma introdução para tratar do assunto
“velhice”.
C) De acordo com o texto, a velhice impede, muitas vezes, a lembrança dos melhores momentos da infância.
D) Em “Talvez seja esse o jeito...” o “talvez” pode ser substituído, sem alteração do sentido, por “ainda que”.
E) O uso do termo “talvez”, em “Talvez, então,...”, indica que a afirmação a seguir não é considerada uma verdade
absoluta, mas sim um ponto de vista.
07) “Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram. Mas pela astúcia que têm certas coisas
passadas de fazer balancê, de se remexerem dos lugares.” NÃO está de acordo com o trecho em destaque
ou parte dele:
A) Contar é algo difícil por causa da astúcia que têm certas coisas passadas de fazer balancê, de se remexerem dos
lugares.
B) A dificuldade de contar não é por causa dos anos que já se passaram.
C) Embora os anos tenham se passado, contar não é muito dificultoso.
D) A dificuldade de contar existe e está ligada a certos tipos de lembranças.
E) Certas coisas passadas têm a astúcia de fazer balancê, ou seja, de mexerem com a gente.
08) Assinale a alternativa em que a forma verbal em destaque concorda com a expressão indicada entre
parênteses:
A) “Mas pela astúcia que têm certas coisas passadas de fazer balancê...” – (astúcia)
B) “... uns com outros acho que nem se misturam (...)” – (uns com outros)
C) “Toda saudade é uma espécie de velhice.” – (velhice)
D) “... não como um filme em que a vida acontece no tempo,...” – (filme)
E) “... em cuja memória se encontram as coisas eternas, que permanecem...” – (memória)
TEXTO III:

Após duas semanas, mineradores chilenos são encontrados vivos

Um total de 33 mineradores presos há mais de duas semanas em uma mina no Chile, após um desmoronamento,
disseram estar todos vivos em uma mensagem enviada por meio de uma sonda de perfuração, afirmaram neste
domingo autoridades chilenas.
O presidente chileno Sebastián Piñera disse que um pedaço de papel foi amarrado a uma sonda usada pelas
equipes de resgate para perfurar até o local onde os mineradores estão localizados. Mas o governante ressaltou que
levará meses para tirá-los de lá.
“Os 33 de nós na câmara estão bem,” informou a mensagem, segurada por Piñera na televisão. “Levará meses
(para tirá-los de lá). Demorará, mas não importa o quanto demore para termos um final feliz,” afirmou Piñera.
Parentes se abraçaram e se beijaram quando a notícia da mensagem se espalhou pelo lado de fora da entrada da
mina, onde eles estão acampados desde o acidente, em 5 de agosto.
(Santiago (Reuters) http://br.reuters.com – 22/08/2010. Com adaptações)

09) Quanto às estruturas linguísticas e informações expressas no 1º§, pode-se afirmar que:
A) As formas verbais “disseram” e “afirmaram” dizem respeito a informações trazidas por diferentes grupos.
B) A forma verbal “disseram” tem como sujeito “autoridades chilenas”.
C) As autoridades chilenas foram responsáveis pelo envio da mensagem que dizia que os 33 mineradores estavam
vivos.
D) A afirmação feita por autoridades chilenas dá ao texto uma característica argumentativa.
E) A expressão “após um desmoronamento” indica imprecisão quanto ao tempo em que o fato ocorreu.
10) No período: “Demorará, mas não importa o quanto demore para termos um final feliz,” “mas” e “para”
estabelecem relações de sentido que indicam, respectivamente:
A) Conclusão, explicação.
B) Explicação, consequência.
C) Oposição, finalidade.
D) Causa, consequência.
E) Causa, explicação.
TEXTO IV:

Painel do leitor (Carta do leitor)
Resgate no Chile

Assisti ao maior espetáculo da Terra numa operação de salvamento de vidas, após 69 dias de permanência no
fundo de uma mina de cobre e ouro no Chile.
Um a um os mineiros soterrados foram içados com sucesso, mostrando muita calma, saúde, sorrindo e
cumprimentando seus companheiros de trabalho. Não se pode esquecer a ajuda técnica e material que os Estados
Unidos, Canadá e China ofereceram à equipe chilena de salvamento, num gesto humanitário que só enobrece esses
países. E, também, dos dois médicos e dois “socorristas” que, demonstrando coragem e desprendimento, desceram na
mina para ajudar no salvamento.
(Douglas Jorge; São Paulo, SP; www.folha.com.br – painel do leitor – 17/10/2010)
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11) No 2º§, em “ofereceram à equipe chilena de salvamento,...”, o emprego do acento grave:
A) É justificado pela regência de “ofereceram” e pela presença de artigo definido feminino antes de “equipe”.
B) É considerado facultativo por estar diante de substantivo coletivo.
C) Tem a mesma função em: “Eu não ia perder tempo com quem ganhou muito dinheiro à custa de mentiras”.
D) Antecede uma locução adverbial que expressa uma circunstância.
E) Não se manteria caso “ofereceram” fosse substituído por “deram”.
12) Considerando o tipo textual apresentado, algumas expressões demonstram o posicionamento pessoal do
leitor diante do fato por ele narrado. Tais marcas textuais podem ser encontradas nos trechos a seguir,
EXCETO:
A) “Assisti ao maior espetáculo da Terra...”
B) “... após 69 dias de permanência no fundo de uma mina de cobre e ouro no Chile.”
C) “Não se pode esquecer a ajuda técnica e material...”
D) “... gesto humanitário que só enobrece esses países.”
E) “... demonstrando coragem e desprendimento, desceram na mina...”
INFORMÁTICA
13) No Microsoft Word (versão 2003 – configuração padrão), as teclas de atalho para acesso ao recurso
“Imprimir” são:
A) Ctrl + I
B) Alt + I
C) Alt + L
D) Shift + S
E) Ctrl + P
14) Com relação à utilização do Microsoft Excel (versão 2003 – configuração padrão), analise o fragmento de
planilha a seguir:

Ao ser aplicado à célula E1, a fórmula =SE(MÉDIA(A1:D1)>2,5;4443;5000), obtém-se como resultado o
seguinte valor:
A) 2,5
B) 4443
C) 5000
D) 2500
E) 10000
15) No Microsoft Excel (versão 2003 – configuração padrão), as funções das ferramentas componentes da barra
padrão a seguir, a opção que descreve corretamente as funções de todas as ferramentas é:
1.

2.

3.

4.

A) 1. Pesquisar 2. Pintar 3. Assistente de gráfico 4. Internet
B) 1. Localizar e substituir 2. Colorir 3. Autoformas 4. Internet
C) 1. Visualizar página 2. Pintar 3. Formatar texto 4. Idiomas
D) 1. Visualizar impressão 2. Pincel 3. Desenho 4. Inserir hiperlink
E) 1. Localizar 2. Pincel 3. Autoformas 4. Idiomas
16) Sobre o Sistema Operacional Windows XP Professional (configuração padrão), analise:
I. O Microsoft Outlook é um programa componente da instalação do Windows utilizado para gerenciar contas de
correio eletrônico, controlando envio e recebimento de mensagens eletrônicas.
II. Data e hora, Mouse, Sons e dispositivos de áudio e Fontes são itens que podem ser configurados no Painel de
controle.
III. O Windows XP possui ferramenta de sistema específica para realização de backups, em que se pode programar a
realização de cópias de segurança.
IV. Calculadora, WordPad, Paint e PowerPoint são acessórios da instalação padrão do Windows XP.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II, III, IV
B) I, II
C) I, II, IV
D) II, III, IV
E) II, III
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17) No Microsoft Word (versão 2003 – configuração padrão), são componentes do menu Formatar, EXCETO:
A) Fonte.
B) Marcadores e numeração.
C) Temas.
D) Cabeçalho e rodapé.
E) Capitular.
18) Sobre a organização de arquivos com a utilização do Windows Explorer (Windows XP Professional), analise:
I. Ao pressionar as teclas Shift + delete com um arquivo selecionado, o mesmo é enviado para a lixeira.
II. Miniaturas, Lado a lado, Ícones, Lista e Detalhes são opções válidas de modo de exibição.
III. A combinação das teclas CTRL + A seleciona todos os arquivos e pastas do diretório atual.
IV. O limite de sub-pastas em um diretório é de 256 pastas.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II, III, IV
B) I, II, III
C) I, II
D) II, III
E) II, III, IV
QUESTÕES TÉCNICAS
19) As vistorias realizadas por ocasião da transferência de propriedade ou de domicílio intermunicipal ou
interestadual do proprietário do veículo, ou qualquer alteração de suas características, têm como objetivo
verificar:
I. A autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação.
II. A legitimidade da propriedade.
III. Se o veículos dispõe dos equipamentos obrigatórios, e se estes atendem às especificações técnicas e estão em
perfeitas condições de funcionamento.
IV. A quitação de débitos de taxas ou multas junto ao órgão de trânsito competente.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II
B) I, II, III
C) II, III, IV
D) I, II, IV
E) III, IV
20) “Jonatan sofreu um acidente e seu veículo foi dado como irrecuperável através de laudo pericial.” A partir da
data da emissão do laudo, ele deverá, obrigatoriamente, requerer a baixa do registro do veículo no prazo de:
A) 15 dias.
B) 30 dias.
C) 45 dias.
D) 60 dias.
E) 90 dias.
21) São considerados veículos de coleção, quanto ao tempo da fabricação, aqueles que foram fabricados há
mais de:
A) 20 anos.
B) 25 anos.
C) 30 anos.
D) 40 anos.
E) 45 anos.
22) Sobre veículos de fabricação artesanal, seu registro e licenciamento, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas:
( ) Considera-se veículo de fabricação artesanal todo e qualquer veículo concebido e fabricado sob
responsabilidade de pessoa física ou jurídica, atendendo a todos os preceitos de construção veicular, de modo
que o nome do seu primeiro proprietário sempre coincida com o nome do fabricante.
( ) Será permitido registro e licenciamento de no máximo três veículos para cada fabricante, no período de 1º de
janeiro a 31 de dezembro de cada ano.
( ) É vedada a fabricação de veículo artesanal do tipo ônibus, micro-ônibus e caminhão.
A sequência está correta em:
A) F, F, V
B) V, F, V
C) V, V, V
D) V, V, F
E) F, V, F
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23) Quanto à vistoria de veículo para transferência de domicílio intermunicipal ou interestadual do proprietário, é
correto afirmar que:
A) Não é necessário verificar se as características originais dos veículos e seus agregados não foram modificados.
B) Na vistoria, deve-se verificar se os veículos dispõem de equipamentos obrigatórios, contudo não é necessário
examinar se estão em perfeitas condições de funcionamento.
C) Não se realizará vistoria em veículo sinistrado com laudo pericial de perda total, no caso de ocorrer transferência
de domicílio do proprietário.
D) Não será necessário vistoriar os veículos para transferência de domicílio do proprietário, se o veículo estiver
devidamente licenciado junto ao DETRAN de origem.
E) N.R.A.
24) Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito constitui
infração grave, e segundo o artigo 233 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), gera como penalidade e
medida administrativa, respectivamente:
A) Penalidade: multa; Medida Administrativa: retenção do veículo para regularização.
B) Penalidade: multa e apreensão do veículo; Medida Administrativa: retenção do veículo.
C) Penalidade: multa; Medida Administrativa: remoção do veículo.
D) Penalidade: multa e apreensão do veículo; Medida Administrativa: remoção do veículo.
E) Penalidade: apreensão do veículo; Medida Administrativa: remoção do veículo.
25) A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes
possibilidades:
I. Veículo irrecuperável.
II. Veículo definitivamente desmontado.
III. Veículo sinistrado com laudo de perda total.
IV. Veículos vendidos ou leiloados como sucata.
Estão corretas apenas as alternativas:
A) I, II
B) I, II, III
C) I, II, III, IV
D) I, II, IV
E) III, IV
26) Sobre baixa de registro de veículos, analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) Os órgãos responsáveis pela baixa do registro dos veículos deverão reter sua documentação e destruir as
partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas.
( ) A baixa do registro do veículo somente será autorizada mediante quitação de débitos fiscais e de multas de
trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações
cometidas.
( ) Uma vez efetuada a baixa, o proprietário poderá, em requerimento próprio, solicitar o retorno do veículo à
circulação junto ao DETRAN que foi realizada a baixa.
A sequência está correta em:
A) F, F, V
B) V, F, V
C) V, V, V
D) V, V, F
E) F, V, F
27) Durante a inspeção veicular de veículos de carga, é importante verificar se foi alterada alguma característica
do veículo, isso inclui sua cor predominante. De acordo com o CONTRAN, a cor predominante do caminhão
é vinculada à cor:
A) Da cabine.
B) Da carroceria.
C) Da estrutura de maior porte no veículo.
D) Da lona.
E) Do encerado de fechamento lateral.
28) “Sr. Joaquim teve seu veículo apreendido e recolhido ao pátio.” O órgão ou entidade responsável pelo
depósito poderá levar seu veículo a leilão, caso seja constatado sua permanência no pátio por período
superior a:
A) 30 dias.
B) 45 dias.
C) 60 dias.
D) 90 dias.
E) 120 dias.
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29) Carlos emplacou seu veículo como veículo de coleção, portanto, terá que solicitar a fabricação das placas de
identificação com as seguintes especificações de cores de fundo e caracteres, respectivamente:
A) Fundo preto e caracteres branco.
B) Fundo branco e caracteres cinza.
C) Fundo branco e caracteres vermelho.
D) Fundo preto e caracteres cinza.
E) Fundo branco e caracteres preto.
30) Segundo a Resolução nº. 217/06 do CONTRAN, o órgão executivo de trânsito que deve estabelecer os
campos das informações mínimas que devem constar do Auto de Infração, é:
A) DETRAN
B) CETRAN
C) RENAINF
D) RENACH
E) DENATRAN
31) Segundo a Resolução do CONTRAN nº. 14/98, consideram-se equipamentos obrigatórios, para circular em
vias públicas, para as motonetas, motocicletas e triciclos, respectivamente:
A) Lanterna de cor amarela na parte traseira; espelhos retrovisores de ambos os lados; buzina.
B) Lanterna de cor amarela na parte traseira; velocímetro; buzina.
C) Lanterna de cor branca na parte traseira; espelhos retrovisores de ambos os lados; buzina.
D) Lanterna de cor vermelha na parte traseira; velocímetro; buzina.
E) Lanterna de cor vermelha na parte traseira; lanterna de freio de cor branca; buzina.
32) A Resolução do CONTRAN nº. 132/02 estabelece e obriga a utilização de película refletiva para prover
melhores condições de visibilidade diurna e noturna em veículos de transporte de carga em circulação.
Sendo assim, segundo essa resolução, hoje, no ato da vistoria, o vistoriador deve exigir a película
mencionada, para os veículos de transporte de carga em circulação, com Peso Bruto Total–PBT superior a:
A) 4536 kg
B) 4456 kg
C) 4356 kg
D) 4150 kg
E) 4000 kg
33) “A Câmara Municipal do Município de Ambiente Sagrado promulgou lei específica que trata das florestas,
caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição.” Segundo a Constituição Federal de 1988, tal diploma legal promulgado
insere-se na esfera de competência legislativa do Município:
A) Expressa.
B) Privativa.
C) De interesse local.
D) Suplementar com relação à competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.
E) Exclusiva.
34) São entes federativos que podem ser divididos em municípios:
A) Apenas os Estados.
B) Apenas os Territórios.
C) Estados e Territórios.
D) Estados, Territórios e Distrito Federal.
E) Apenas o Distrito Federal.
35) Aponte, dentre as alternativas a seguir, a que se amolda perfeitamente ao conceito de discricionariedade nos
atos administrativos:
A) Margem de liberdade conferida pela lei ao administrador, a fim de que este cumpra o dever de integrar com sua
vontade ou juízo a norma jurídica, diante do caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar
satisfação aos objetivos consagrados no sistema legal.
B) Por existir prévia e objetiva tipificação legal do único possível comportamento da Administração em face de
situação igualmente prevista em termos de objetividade absoluta, a Administração, ao expedi-los, não interfere
com apreciação subjetiva alguma.
C) Atributo do ato pelo qual se impele à obediência, ao atendimento da obrigação já imposta, sem necessidade de
recorrer ao Poder Judiciário para induzir o administrado a observá-la.
D) A militância, em favor de determinado ato, de uma presunção juris tantum de legitimidade.
E) Atos que têm por destinatário uma categoria de sujeitos inespecificados, porque colhidos em razão de se
incluírem em uma situação determinada ou em uma classe de pessoas.
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36) Aponte a seguir a alternativa que se constitui em norma constitucional considerada pela doutrina como de
eficácia limitada:
A) “A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais Federais e determinará sua
jurisdição e sede.” (art. 107, § 1º)
B) “É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer.” (art. 5º, XIII)
C) “Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em
lei.” (art. 5º, VIII)
D) “Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível
aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.” (art. 5º, XXVII)
E) “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” (art. 2º)
37) Analise as disposições a seguir, identificando-as conforme os códigos registrados na tabela:
1. Legalidade

2. Eficiência

3. Publicidade

4. Moralidade

(

) Deve ser observado considerando que os interesses públicos são indisponíveis e de toda a coletividade, sendo
que os atos emitidos a título de implementá-los hão de ser exibidos em público, impondo-se a transparência na
atividade administrativa exatamente para que os administrados possam conferir se está sendo bem ou mal
conduzida.
( ) Significa que o administrador está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às
exigências e do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar.
( ) Deve a Administração agir segundo os critérios de lealdade e boa-fé, conforme princípios éticos, sendo que a
sua violação configura ilicitude que poderá implicar na invalidação da conduta viciada.
( ) Se configura no desenvolvimento da Administração da forma mais oportuna e adequada para se alcançar os
fins almejados, graças à escolha dos meios e da ocasião de utilizá-los, concebíveis como os mais idôneos para
tanto.
Assinale a seguir a alternativa que apresenta, sequencialmente, a correlação correta entre as disposições
acima e os princípios da Administração Pública contidos na tabela, segundo seus respectivos códigos:
A) 1, 2, 3, 4
B) 3, 1, 4, 2
C) 1, 3, 4, 2
D) 2, 3, 1, 4
E) 4, 1, 2, 3
38) “É o princípio que se traduz na ideia de que a Administração tem que tratar a todos os administrados sem
discriminações, benefícios ou detrimentos. Nem favoritismos nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou
animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito
menos interesses sectários, de facções ou grupos de qualquer espécie.” O trecho anterior descreve o
princípio da Administração Pública denominado:
A) Da impessoalidade.
B) Da motivação.
C) Da proporcionalidade.
D) Da supremacia do interesse público.
E) Da boa administração.
39) Tem-se como um dos atributos dos atos administrativos a imperatividade. Assinale a alternativa a seguir que
corresponde à conceituação doutrinária de tal atributo:
A) É a qualidade que reveste tais atos de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário.
B) É a qualidade pela qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância.
C) É a qualidade em virtude da qual o Estado, no exercício da função administrativa, pode exigir de terceiros o
cumprimento, a observância, das obrigações que impôs.
D) É a qualidade pela qual o Poder Público pode compelir materialmente o administrado, sem precisão de buscar
previamente as vias judiciais, ao cumprimento da obrigação que impôs e exigiu.
E) É a qualidade que indica o pressuposto de fato que autoriza ou exige a prática do ato.
40) Os atos administrativos podem ser objeto de diversas formas de classificação segundo a doutrina, conforme
o critério em função do qual sejam agrupados. Assinale a seguir a alternativa que corresponde às espécies
em que podem ser classificados os atos, no que concerne ao grau de liberdade da Administração em sua
prática:
A) Constitutivos ou declaratórios.
B) Ampliativos ou restritivos.
C) Negociais ou puros.
D) Concretos ou abstratos.
E) Discricionários ou vinculados.
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41) No que concerne à classificação dos atos administrativos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para
as falsas:
( ) Pode-se citar como exemplo de ato concreto a exoneração de um funcionário, uma vez que se dispõe para um
único e específico caso, esgotando-se nesta única aplicação.
( ) Os atos de administração ativa são aqueles que visam a impedir a produção ou a eficácia de atos de
administração mediante exame prévio ou posterior da conveniência ou legalidade deles.
( ) São atos declaratórios os que afirmam a preexistência de uma situação de fato ou de direito.
( ) Atos em que a vontade administrativa é, de direito, preordenada à obtenção de um resultado jurídico, sendo ela
que cria imediatamente os efeitos jurídicos, embora dentro dos quadros legais, são considerados atos
administrativos puros.
A sequência está correta em:
A) V, V, V, V
B) V, F, F, V
C) F, V, F, V
D) F, V, V, F
E) V, F, V, F
42) Constituem-se como elementos ou requisitos do ato administrativo, EXCETO:
A) Forma.
B) Objeto.
C) Discricionariedade.
D) Motivo.
E) Finalidade.
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
43) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo destinado à condução de escolares
deve satisfazer alguns requisitos. Marque o requisito INCORRETO:
A) Ter idade superior a vinte e um anos.
B) Ser habilitado na categoria D.
C) Ser julgado apto em exame de avaliação psicológica e formação superior.
D) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze
últimos meses.
E) Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.
44) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em modelo único e de acordo com as especificações do
CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e CPF do
condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional.
( ) A Carteira Nacional de Habilitação somente terá validade para a condução de veículo quando apresentada em
original.
( ) A Permissão para Dirigir terá validade para a condução de veículo quando apresentada fotocópia autenticada
em cartório.
( ) A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada à data de aprovação na prova escrita de
legislação de trânsito e realização de curso de direção ofensiva.
A sequência está correta em:
A) V, F, V, V
B) F, V, F, V
C) V, V, F, F
D) V, V, V, F
E) F, F, F, V
45) Marque a afirmativa INCORRETA:
A) As praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades
autônomas não são consideradas vias terrestres, sendo regulamentadas por estatutos privados.
B) Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais efetuar levantamento dos
locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas.
C) Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua
circunscrição estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares as diretrizes para o policiamento ostensivo de
trânsito.
D) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou
se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento.
E) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da
efetiva prestação de serviço de urgência.
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46) Analise as afirmativas:
I. A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias poderá ser feita livremente, ou
seja, independente de prévia aprovação do órgão com circunscrição sobre a via.
II. O condutor utilizará o pisca-alerta em imobilizações ou situações de emergência.
III. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais
apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a
pista com segurança.
IV. Quando o condutor que estiver circulando pela faixa da esquerda, perceber que outro que o segue tem o propósito
de ultrapassá-lo, deverá acelerar a marcha para dar fluidez ao tráfego.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II
B) II, III
C) I, III
D) I, II, III
E) III, IV
47) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a forma correta de agir ao se aproximar de um cruzamento,
é:
A) Parar o veículo em todas as situações.
B) Demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com
segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
C) Aumentar a velocidade.
D) Manter a mesma velocidade e acionar o pisca-alerta.
E) Acionar a buzina sucessivamente.
48) Com relação ao transporte de carga, marque a alternativa INCORRETA:
A) Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no transporte de carga indivisível, que não se enquadre nos
limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida, pela autoridade com
circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas
as medidas de segurança consideradas necessárias.
B) A autorização especial de trânsito no transporte de carga indivisível será concedida mediante requerimento que
especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário
do deslocamento inicial.
C) A autorização especial de trânsito no transporte de carga indivisível exime o beneficiário da responsabilidade por
eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros.
D) O veículo de carga deverá estar devidamente equipado quando transitar, de modo a evitar o derramamento da
carga sobre a via.
E) O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo com
as normas estabelecidas pelo CONTRAN.
49) Analise as afirmativas:
I. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos
em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN.
II. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua
estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.
III. Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro,
sendo permitido seu reaproveitamento.
IV. Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I
B) I, II
C) IV
D) I, II, IV
E) II, III
50) Marque a afirmativa INCORRETA:
A) Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, se imporá prisão em flagrante e
se exigirá fiança, nos casos em que couber, mesmo quando houver pronto e integral socorro à vítima.
B) Utilizar o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas constitui circunstâncias que sempre agravam as
penalidades dos crimes de trânsito.
C) Frequência obrigatória em curso de reciclagem constitui uma das penalidades estabelecidas pelo Código de
Trânsito Brasileiro.
D) As crianças com idade inferior a dez anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções
regulamentadas pelo CONTRAN.
E) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.
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51) Constitui infração gravíssima no trânsito:
A) Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública.
B) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias.
C) Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro.
D) Parar o veículo no passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores
de pista de rolamento e marcas de canalização.
E) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente do veículo
que esteja conduzindo.
52) Sobre conceitos e definições utilizados pelo Código de Trânsito Brasileiro, analise:
I. Luz de freio: luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via, que se encontram atrás do veículo, que
o condutor está aplicando o freio de serviço.
II. Luz indicadora de direção (pisca-pisca): luz intermitente do veículo, utilizada em caráter de advertência, destinada
a indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência.
III. Luz de marcha a ré: luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e advertir aos demais usuários da via que
o veículo está efetuando ou a ponto de efetuar uma manobra de marcha à ré.
IV. Pisca-alerta: luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem o propósito de
mudar de direção para a direita ou para a esquerda.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II, III
B) I, IV
C) I, II
D) I, III
E) II, IV
53) Analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade em: gravíssima, grave, média e
leve.
( ) Não é motivo para cassação do documento de habilitação quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator
conduzir qualquer veículo.
( ) O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN quando condenado
judicialmente por delito de trânsito.
( ) Dirigir o veículo com o braço do lado de fora constitui infração de trânsito gravíssima.
A sequência está correta em:
A) V, V, F, V
B) F, V, V, F
C) F, V, F, V
D) V, F, V, F
E) V, F, V, V
54) Em relação à condução de veículos de tração animal e da circulação de animais isolados ou em grupo nas
vias, marque a alternativa correta:
A) Os veículos de tração animal serão conduzidos pela esquerda da pista, sempre que não houver faixa especial a
eles destinada.
B) Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, e para facilitar os
deslocamentos os rebanhos não deverão ser divididos em grupos, sendo a condução unitária a regra, ainda que
grande o rebanho.
C) O registro e o licenciamento dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em
legislação estadual.
D) Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito à aproximação de
animais na pista não constitui infração de trânsito.
E) Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista.
CONHECIMENTOS GERAIS
55) A formação de blocos econômicos internacionais converteu-se numa tendência no planeta com o término da
Guerra Fria, tornando-se importante instrumento de defesa e desenvolvimento no mundo globalizado. Entre
as opções apresentadas, marque a alternativa que apresenta uma tentativa de associação econômica NÃO
efetivada:
A) Mercosul.
B) Área de Livre Comércio das Américas – ALCA.
C) União Europeia.
D) Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico – APEC.
E) Acordo de Livre Comércio Norte-Americano – Nafta.
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56) O povo basco, cujas língua e cultura têm origens ainda não claramente definidas, mantém sua identidade
apesar de centenas de anos sob domínio da Espanha e da França, localizando-se em regiões destas nações,
onde se autodenominam de País Basco e, criando um grupo terrorista com o objetivo de lutar por sua
independência e autonomia. Trata-se do:
A) Hamas.
B) Fatah.
C) Hezbollah.
D) Eta.
E) Irã.
57) Há alguns meses se falou muito no Brasil sobre a Organização Mundial do Comércio que autorizou nosso
país a interpor sanções contra os Estados Unidos por causa dos subsídios que o governo americano
concedeu a seus produtores de algodão. Sobre esta importante organização internacional, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Criado nos primeiros anos da Organização das Nações Unidas, ou seja, na década de 1950, é uma das
instituições vinculadas a esta entidade com sede em Nova York, como a Unesco.
( ) Tem entre suas funções administrar e aplicar os acordos comerciais multilaterais e plurilaterais, que de um
modo geral, configuram às normas e procedimentos que regulam as soluções de controvérsias.
( ) Entre seus objetivos estão a elevação dos níveis de vida, a expansão da produção e do comércio de bens e
serviços, além do pleno emprego.
A sequência está correta em:
A) F, F, V
B) V, V, V
C) V, F, V
D) F, V, V
E) F, V, F
58) “No ano de 1947, a assembleia geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a criação de um
Estado judeu na Palestina. Os dois países que concentravam a bipolaridade de forças na época, EUA e
URSS, eram favoráveis, assim como a opinião pública internacional após o genocídio nazista ocorrido na 2ª
Guerra Mundial.” O enunciado está se referindo à criação de que país (ES) ou organização?
A) Israel.
B) Cisjordânia.
C) Jordânia.
D) Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental.
E) Organização de Libertação da Palestina (OLP).
59) Analise as afirmativas correlatas:
I. “O PIB (Produto Interno Bruto) é a soma das riquezas produzidas por um país, levando em consideração a
indústria, a agropecuária e os serviços.”
II. “O PIB pode ser analisado também a partir do consumo, sendo dividido pelo consumo das famílias, do governo,
pelos investimentos realizados pelo governo, empresas privadas e pelas exportações.”
Assinale a alternativa correspondente:
A) Ambas as afirmativas estão incorretas.
B) Apenas a afirmativa I está correta.
C) As duas afirmativas estão parcialmente corretas.
D) Apenas a afirmativa II está correta.
E) Ambas as afirmativas estão corretas.
60) “Inspiradas no espírito contestador dos anos 1960, elas surgiram na Europa com a ideia de que as pessoas
devem se unir e se organizar de forma independente para realizar ações públicas, defendendo a autogestão,
sendo que no Brasil começaram a aparecer na década de 1980, ganhando destaque e se expandindo de
forma acelerada na década de 1990.” Tal afirmativa se refere:
A) Cruz Vermelha.
B) Movimento Sem Terra – MST.
C) Organizações Não Governamentais – ONG’s.
D) Neoliberalismo.
E) Movimento Hippie.
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