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LÍNGUA PORTUGUESA

     
TEXTO 1
Cientistas descobrem proteína envolvida no diabetes tipo
2.
O diabetes tipo 2, que impede as células de absorver
glicose, tinha origem misteriosa até esta semana, quando
cientistas do Instituto de Pesquisa Biomédica Whitehead e da
Universidade Yale, nos EUA, divulgaram ter descoberto uma
proteína que tem relação com a doença.
Ao contrário do diabetes de tipo 1, adquirido na infância
e na qual o sistema imunológico da pessoa ataca as células que
produzem insulina, a tipo 2, se desenvolve na fase adulta e
impede que as células respondam à insulina.
Esse hormônio é secretado na corrente sanguínea pelo
pâncreas quando o organismo detecta excesso de glicose no
sangue, interagindo com “receptores” na superfície das células
e instruindo-as a absorver e armazenar o excesso de glicose.
Milhões de proteínas
O estudo, publicado na revista “Nature”, relata a
descoberta de uma proteína denominada TUG. Ela se mostrou
intimamente ligada a um receptor celular de glicose, o
GLUT4, único receptor da substância que fica no interior das
células (os restantes ficam em sua superfície).
Quando a insulina atua nos “receptores” da membrana
celular, o GLUT4 sobe e traz a glicose para o interior da
célula. Ele é, também, o único receptor que responde
exclusivamente à presença da insulina.
Em pessoas com diabete tipo 2, o GLUT4 não vai até a
membrana celular, impedindo a absorção da glicose. Os
cientistas Jonathan Bogan e Harvey Lodish, autores do estudo,
pesquisaram por cinco anos mais de 2,4 milhões de proteínas
para identificar qual delas atuaria na distribuição do GLUT4,
chegando à TUG.
Fonte: Folha Online. Acesso em 10/2003

    
Em relação às ideias apresentadas no texto 1, tendo como
referência o texto em sua totalidade, pode-se afirmar que:
A) o texto aborda as possibilidades de tratamento do diabetes
de uma forma geral.
B) o foco está no estudo que relata a descoberta da proteína
denominada TUG, relacionada à diabete do tipo 1.
C) a abordagem tem como cerne a apresentação de dados
comprobatórios da descoberta.
D) o texto discorre a respeito da descoberta de uma proteína
que tem relação com o diabetes tipo 2.
E) veicula informações sobre a distribuição do GLUT4 e da
TUG.

Ao considerar o gênero textual, pode-se afirmar que a intenção
discursiva é;
A) narrar fatos voltados ao diabetes.
B) descrever e apresentar os sintomas do diabetes.
C) informar acerca da descoberta de uma proteína
relacionada ao diabetes.
D) convencer o interlocutor acerca da gravidade da doença.
E) argumentar sobre a problemática do diabetes.

     
Os elementos linguísticos sintáticos e semânticos promovem a
clareza de um texto, tornando-o coeso e coerente. Diante disso
não se pode afirmar:
A) “Ao contrário do diabetes de tipo 1,” – no segundo
parágrafo - aponta para a construção de uma adversidade.
B) Para o texto apresentar clareza, é necessário, no primeiro
parágrafo, citar os responsáveis pela descoberta da
proteína.
C) “Esse hormônio é...” – a utilização do pronome esse
demonstra que, anteriormente já fora citado o hormônio.
D) “O estudo publicado na revista ‘Nature’,..”. – Na
construção pode-se perceber que existe um conhecimento
prévio acerca do estudo.
E) O uso do pronome pessoal ele em: “Ele é, também, o
único receptor...” estabelece a coesão na construção
textual.

    



Dentre os vocábulos abaixo, um não apresenta a mesma
justificativa para o uso do acento. Assinale-o
A)
B)
C)
D)
E)

Células
Biomédicas
Imunológico
Único
Pâncreas

     
O termo secretado poderia ser substituído, sem causar
distorções de sentido por:
A)
B)
C)
D)
E)

lançado
absorvido
encontrado
produzido
adquirido.
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TEXTO 2

Quanto à classe gramatical, não é correta a classificação do
termo na alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

você – substantivo
casa – substantivo
vibrações – substantivo
sal – substantivo
banho – substantivo

    
No que diz respeito ao uso de pontuação, é pertinente declarar
que:

     
A utilização do pronome você, no primeiro quadrinho, é:
A) porque é um texto formal, por esta razão tem que utilizar
um pronome de tratamento.
B) adequado, porque só é aceitável na utilização de tirinhas
C) existe uma intimidade entre os interlocutores, por isso o
uso é adequado.
D) porque é um diálogo que ocorre entre desconhecidos
E) porque é um texto que se desvia da norma padrão.

A) é desnecessária, pois se trata apenas de uma tirinha.
B) a utilização de pontuação é facultativa, pois se trata
apenas de estilo.
C) o uso de ponto final, no primeiro quadrinho, foi
inadequado, pois o texto não havia sido finalizado.
D) o ponto de exclamação foi utilizado para demonstrar que
havia emoção no discurso.
E) a pontuação foi utilizada de forma inadequada ao gênero
textual.

     

     

“Vá para casa e faça o que eu falei.” Em relação aos verbos,
pode-se afirmar que:

Pode-se afirmar que, quanto à coerência textual:
A) o uso das imagens, no segundo e terceiro quadrinhos, é
desnecessário.
B) os elementos não verbais promovem dificuldade de
interpretação no leitor.
C) o fato de só uma personagem falar dificulta a
compreensão textual.
D) a utilização das imagens, no segundo e terceiro
quadrinhos, promove a coesão e coerência textual em sua
totalidade significativa.
E) para compreender a tirinha, o leitor não necessita ter
conhecimento prévio acerca do “banho de sal grosso”.

A) o termo vá é um verbo de terceira conjugação, variação
do verbo IR.
B) os verbos estão no modo indicativo.
C) todas as flexões verbais estão na forma nominal.
D) os verbos apresentam o mesmo tempo verbal.
E) os verbos apresentam a mesma pessoa no discurso.

     
No primeiro quadrinho, quanto a “ más vibrações”, pode-se
afirmar que:
A) a personagem tinha muitas vibrações.
B) é uma oposição, ao que está sendo colocado, pois se trata
de uma conjunção adversativa.
C) o termo más poderá ser substituído por porém sem
provocar alteração de sentido.
D) o termo más tem como referência o pronome você.
E) a personagem tinha vibrações ruins
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TEXTO 3

Em relação à concordância verbo-nominal, não é correto
afirmar:
A) o verbo “ser” concorda com o termo “ponto”.
B) o artigo “os” acompanha o termo “mortos-vivos”.
C) no segundo período, do primeiro quadrinho, o verbo “ser”
concorda com o termo “distância”.
D) o termo “duas” concorda com o termo “vezes”.
E) o verbo “resolver” deveria concordar com o verbo
“precisam”, por esta razão deveria estar no plural.

     
No primeiro quadrinho, a construção textual apresenta uma
ideia:
A)
B)
C)
D)
E)

conclusiva.
conformativa
comparativa
explicativa
adversativa

     
O termo SE, utilizado no primeiro quadrinho, pode ser
classificado como:
A)
B)
C)
D)
E)

índice de indeterminação do sujeito
pronome oblíquo.
partícula apassivadora.
conjunção condicional
conjunção integrante.

     
Quanto à classificação morfológica, está correto:
A)
B)
C)
D)
E)

qual – pronome relativo
duas – numeral
de – conjunção
mais – conjunção
mortos-vivos – adjetivo
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Com os recursos do petróleo, a renda de um município saltou
de 5 milhões de reais ao ano para 30 milhões de reais anuais.
De quanto foi o aumento da renda desse município?
A)
B)
C)
D)
E)

600 %
530 %
500 %
350 %
150 %

     
As duas Coréias, juntas, têm um orçamento militar de 30
bilhões de dólares. O orçamento militar da Coréia do Sul é
cinco vezes maior que o da Coréia do Norte. De acordo com
esses dados, qual o valor do orçamento militar da Coréia do
Sul?
A)
B)
C)
D)
E)

5 bilhões de dólares.
6 bilhões de dólares.
15 bilhões de dólares.
18 bilhões de dólares.
25 bilhões de dólares.

     
Dois pedreiros, Jorge e Márcio, receberam 210 reais por um
serviço, e decidiram dividir esse valor em partes diretamente
proporcionais ao número de horas que cada um deles
trabalhou. Se Jorge trabalhou 2 horas e Márcio trabalhou 3
horas, quanto Jorge deverá receber?
A)
B)
C)
D)
E)

Cargo: Motorista / Nível Médio
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42 reais.
70 reais.
84 reais.
105 reais.
126 reais.

O Museu do Louvre, em Paris, está fazendo uma campanha
para arrecadar dinheiro para comprar um quadro que custa 4
milhões de euros. Em 24 meses de campanha, o museu já
conseguiu arrecadar 3 milhões de euros. Se continuar nesse
ritmo, em quantos meses o museu terá o dinheiro necessário
para comprar esse quadro?
A)
B)
C)
D)
E)

32 meses.
20 meses.
12 meses.
8 meses.
6 meses.

    
Acerca dos componentes de hardware e software de um
computador, analise as seguintes afirmativas:
1. Os chamados hubs USB são equipamentos úteis quando
não existem muitas portas USB disponíveis em um
computador.
2. As portas USB podem ser utilizadas para conectar ao
computador equipamentos como gravadores de CD/DVD,
impressoras, pen-drives e até celulares.
3. Apesar da evolução da tecnologia dos monitores de CRT
(tubo de raios catódicos) para LCD (tela de cristal
líquido), essa mudança não requisitou a troca do tipo de
conector que liga o computador ao monitor.
Estão corretas as afirmativas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, apenas.
1 e 2, apenas.
1 e 3, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 3.

     
Com a recente venda de ações, a Petrobrás se tornou a
segunda maior empresa da América Latina. Seu patrimônio
líquido teve um acréscimo de 77,3 bilhões de dólares,
atingindo a cifra de 175,5 bilhões de dólares. De acordo com
esses dados, qual o valor do patrimônio líquido da empresa
antes da venda de ações?
A)
B)
C)
D)
E)

83,3 bilhões de dólares.
98,2 bilhões de dólares.
123,3 bilhões de dólares.
163,7 bilhões de dólares.
273,7 bilhões de dólares.
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Analise as seguintes formas de se excluírem arquivos a partir
do programa Windows Explorer encontrado no sistema
operacional Microsoft Windows XP:
1. Clique com o botão direito no arquivo a ser excluído e,
sem seguida, clique em Excluir.
2. Selecione o arquivo a excluir e depois pressione a tecla
DELETE.
3. Mantenha a tecla SHIFT pressionada e arraste o arquivo a
ser excluído para o ícone da Lixeira existente na área de
trabalho.
Pela configuração padrão do Windows XP, será(ão)
transferido(s) para a lixeira o(s) arquivo(s) excluído(s) pela(s)
forma(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1, apenas.
1 e 2, apenas.
1 e 3, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 3.

     
Considere a planilha abaixo criada no programa Microsoft
Excel 2007 e analise as afirmativas a seguir sobre recursos
desse mesmo programa:

1. O valor retornado pela instrução ARRED(A2; 1) é maior
que o valor contido na célula A2.
2. O
valor
retornado
pela
instrução
CONT.VALORES(A2:A4) é igual a 20,3.
3. A instrução SE(A2>30;SE(A3>6;SE(A4>6;1;0);2);3)
resulta no valor 2.
Encontra(m)-se incorreta(s) a(s) afirmativa(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1, apenas.
1 e 2, apenas.
1 e 3, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 3.
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A Constituição Federal de 1988 (CF 88) traz um rol de
definições dos direitos sociais, extensivos a todos os cidadãos
brasileiros, independente de características como cor e raça. A
este respeito, assinale a alternativa que apresenta apenas
direitos sociais constitucionais.
A)
B)
C)
D)

Educação, saúde, trabalho, moradia e segurança.
Educação, saúde, trabalho, segurança e respeito.
Educação, saúde, moradia, respeito e diversidade.
Educação, saúde, moradia, soberania popular e
diversidade.
E) Educação, saúde, segurança, soberania popular e respeito.

    
A Reforma Agrária é um tema que preocupa povo e governo
desde a Antiguidade, como nos mostram os exemplos
romanos dos irmãos Graco. No contexto atual do Brasil, ainda
é um tema presente, sobre o qual não se chega a um acordo
devido a fatores como
A)
B)
C)
D)
E)

ausência de leis que tratem sobre o assunto.
carência de movimentos sociais pró-reforma.
discordâncias sobre a melhor forma de desapropriação.
escassez de experiências históricas anteriores.
inexistência de impostos sobre latifúndios.

     
As cidades modernas formam um contexto bastante complexo
devido à diversidade de pessoas reunidas em um mesmo
espaço. Nestes locais, as pessoas têm que conviver com
diversos problemas, como desemprego, subemprego, violência
urbana, congestionamento de trânsito... A este respeito, qual
das alternativas traz uma relação correta entre o problema
citado e um exemplo real?
A) Congestionamento de trânsito – uso excessivo do
transporte urbano.
B) Desemprego – “flanelinha” que cuida de carros numa
movimentada rua.
C) Emprego informal – pessoa que vive com o que recebeu
do seguro desemprego.
D) Subemprego – engenheiro que trabalha como auxiliar
administrativo em uma empresa.
E) Violência urbana – jovens recrutados para servir ao
Exército.
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Marx criou sua leitura sobre classes sociais no século XIX,
numa Inglaterra povoada por desigualdades e problemas
sociais. Apesar da distância espacial e temporal, as análises de
Marx continuam válidas, já que hoje ainda vivemos
problemas semelhantes. Assim, qual das alternativas abaixo
não apresenta um fator que contribuiu para as desigualdades
de classe?
A)
B)
C)
D)
E)

Alienação do trabalhador em relação ao que produz.
Carência de programas de redistribuição de renda.
Criminalização da pobreza.
Má qualidade do atendimento na saúde pública.
Restrição do acesso ao ensino superior.

     

A utilização das técnicas de Direção Defensiva é
imprescindível para evitar acidentes de trânsito. Com isso,
antes de sair com o veículo, o condutor de automóveis deve:
1. fazer uma breve revisão e certificar-se de que está tudo
bem com o veículo, com o(s) passageiro(s) e consigo
mesmo;
2. criar um ambiente tranquilo dentro do carro, evitando
assuntos polêmicos e discussões, permitindo que os
passageiros desviem sua atenção;
3. cuidar para que ninguém jogue objetos ou coloque
qualquer parte do corpo para fora do carro;
4. fazer com que idosos sejam transportados no banco da
frente, pois é o lugar mais seguro no automóvel.
Está (ão) incorreta(s)

Um dos temas mais recorrentes nas discussões atuais é o
meio-ambiente e a necessidade de conservar e preservar a
natureza. Neste sentido, algumas ações foram promovidas
como forma de favorecer a conservação e a preservação. NÃO
podemos citar como exemplo destas ações
A) a inclusão do meio-ambiente como tema disciplinar
transversal nos PCN.
B) a reunião internacional no Rio de Janeiro, em 1992.
C) as ameaças dos Estados Unidos direcionadas ao Irã por
causa da bomba atômica.
D) o aumento da utilização do eco-plástico em garrafas
“pet”.
E) o protocolo de Kyoto a respeito da poluição.

     
São elementos da Direção Defensiva:
A)
B)
C)
D)
E)

Cargo: Motorista / Nível Médio

Conhecimento; Atenção; Previsão; Habilidade; Ação.
Conhecimento; Atitude; Prevenção; Habilidade; Ação.
Conhecimento; Atenção; Prevenção; Tranquilidade; Ação.
Competência; Atenção; Previsão; Habilidade; Atitude.
Conhecimento; Atenção; Prevenção; Habilidade; Atitude.

A)
B)
C)
D)
E)

2, apenas.
2 e 4, apenas.
4, apenas.
1 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.

     
Utilizando os conhecimentos sobre as medidas defensivas para
ter a máxima segurança e estabilidade, assinale a alternativa
incorreta:
A) Use os pneus em perfeito estado com as pressões corretas.
A calibragem deve ser feita uma vez por semana sempre
com os pneus frios. O estepe também deve ser calibrado,
seguindo as especificações do fabricante.
B) Evite o uso de pneus recauchutados, carecas ou lisos.
Recomenda-se que seus desenhos ou sulcos não sejam de
profundidade inferior a 1,6mm.
C) Pneus novos também podem ser perigosos em piso
molhado. Só depois de alguns quilômetros de uso eles
adquirem a aspereza necessária.
D) Faça o rodízio dos pneus de acordo com as
recomendações do fabricante para que o desgaste seja
feito por igual.
E) Numa situação de aquaplanagem nunca use os freios.
Acelere e aumente a marcha, movimentando a direção de
um lado para o outro até que o veículo seja controlado.
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Ultrapassagens mal feitas, aliadas a excesso de velocidade,
contribuem para os acidentes mais graves. Para ultrapassar
com segurança, o condutor de veículo automotor deve:

Com base no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, analise as
alternativas abaixo:

A) Antes de ultrapassar, “colar” no veículo da frente para
aproveitar o vácuo e ganhar velocidade.
B) Se todas as condições forem favoráveis, incluindo
potência suficiente para realizar a manobra, sinalizar e
ultrapassar.
C) Ultrapassar em curvas, túneis, viadutos, aclives, lombadas
e cruzamentos.
D) Se vier outro veículo em sentido contrário, durante a
ultrapassagem, acelerar para ultrapassar o mais rápido
possível.
E) Como alerta, utilizar sinal de luz e longo toque na buzina.

1. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias
públicas, o condutor deverá verificar a existência e as
boas condições de funcionamento dos equipamentos de
uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de
combustível suficiente para chegar ao local de destino.
2. 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 lado esquerdo, para cruzar a pista com
segurança.
3. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um
lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos
veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
4. As crianças com idade inferior a dez anos devem ser
transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções
regulamentadas pelo CONTRAN.

     
Assinale a alternativa em que o procedimento, diante de um
ferimento com hemorragia externa, não deve ser adotado.
A) Fazer uma compressão no local do ferimento com gaze ou
pano limpo.
B) Manter, se possível, o membro ferido em posição mais
elevada que o coração.
C) Deitar a vítima, se possível.
D) Em ferimentos pequenos, pressionar com o dedo até parar
o sangramento.
E) Aplicar substâncias como pó de café ou qualquer outro
produto.

      
Qual dos procedimentos, abaixo, deve ser adotado por um
socorrista num acidente de trânsito?
A) Retirar o capacete do motociclista acidentado.
B) Mover a vítima, mesmo que o local em que ela se
encontre não apresente risco à mesma.
C) Chamar por socorro especializado.
D) Dar água para a vítima beber.
E) Fazer torniquetes.

     
Assinale a alternativa que descreve de forma incorreta um dos
principais cuidados que o proprietário de um veículo deve
adotar para evitar danos ao meio ambiente.
A) Fazer todas as verificações de rotina em pneus e
suspensão, para diminuir o desgaste.
B) Manter o veículo em perfeitas condições de
funcionamento.
C) Fazer as trocas de óleo lubrificante do motor, câmbio,
diferencial em postos especializados, que destinam
lubrificantes usados para reciclagem.
D) Deixar o motor do veículo funcionando sempre em
marcha lenta e acelerar em ponto morto.
E) Manter o motor regulado para consumir menos
combustível e emitir menos poluentes.

Está (ão) correta(s)
A)
B)
C)
D)
E)

2, apenas.
1 e 4, apenas.
4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

     
De acordo com o Art. 40 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, o uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes
determinações, exceto:
A) O condutor manterá acesos os faróis do veículo,
utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos
túneis providos de iluminação pública.
B) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta,
exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo.
C) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por
curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros
motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção
de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar
a existência de risco à segurança para os veículos que
circulam no sentido contrário.
D) O condutor manterá acesas, à noite, as luzes de posição
quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou
desembarque de passageiros e carga ou descarga de
mercadorias.
E) O condutor deverá manter acesa a luz baixa do veículo
quando sob chuva forte, neblina ou cerração.
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Conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
em seu Art. 176, inciso I: “’Deixar o condutor envolvido em
acidente com vítima: de prestar ou providenciar socorro à
vítima, podendo fazê-lo”, constitui:
A) Infração gravíssima, com penalidade de multa (cinco
vezes) e suspensão do direito de dirigir.
B) Infração gravíssima, com penalidade de multa (três vezes)
e suspensão do direito de dirigir.
C) Infração gravíssima, com penalidade de multa e
suspensão do direito de dirigir.
D) Infração grave, com penalidade de multa e suspensão do
direito de dirigir.
E) Infração grave, com penalidade de multa.

     

Conforme a composição do Sistema Nacional de Trânsito SNT, assinale a única alternativa incorreta.
A) O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN,
coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e
consultivo.
B) Os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o
Conselho de Trânsito do Distrito Federal CETRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e
coordenadores.
C) Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
D) Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
E) A Polícia Rodoviária Federal.

Conforme preceitua o Art. 138 do Código de Trânsito
Brasileiro - CTB, o condutor de veículo destinado à condução
de Escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:
A) Ter idade superior a dezoito anos; ser habilitado na
categoria “B”; não ter cometido nenhuma infração grave
ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias
durante os doze últimos meses; ser aprovado em curso
especializado, nos termos da regulamentação do
CONTRAN.
B) Ter idade superior a vinte e um anos; ser habilitado na
categoria “D”; não ter cometido nenhuma infração grave
ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias
durante os doze últimos meses; ser aprovado em curso
especializado, nos termos da regulamentação do
CONTRAN.
C) Ter idade superior a vinte e um anos; ser habilitado na
categoria “B”; não ter cometido nenhuma infração grave
ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias
durante os doze últimos meses; ser aprovado em curso
especializado, nos termos da regulamentação do
CONTRAN.
D) Ter idade superior a dezoito anos; ser habilitado na
categoria “D”; não ter cometido nenhuma infração grave
ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias
durante os doze últimos meses; ser aprovado em curso
especializado, nos termos da regulamentação do
CONTRAN.
E) Ter idade superior a vinte e um anos; ser habilitado na
categoria “D”; não ter cometido nenhuma infração grave
ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias
durante os doze últimos meses; ser aprovado em curso
especializado, nos termos da regulamentação do
DENATRAN.
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