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CONCURSO PÚBLICO

FRASE PARA EXAME GRAFOLÓGICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Um único raio de sol é suficiente para afastar muitas sombras.”
São Francisco de Assis

A T E N Ç Ã O

1. O contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,
cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores.

3. Aprova objetiva terá duração de 4:00 horas, incluído neste tempo o preenchimento do

4. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

5. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

6. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.

7. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada
do seu efetivo início, .

8. Você só poderá levar o próprio caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da
prova.

9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no e no
. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

10. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
.

12. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça seus
pertences.

13. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

TEXTO

Em 20 de junho de 2009, foi promulgada a Lei Federal nº
11.705/08 que tornou as consequências do uso do álcool mais
rigorosas no Brasil – efetivamente, podemos falar em “tolerância
zero”. Se bebeu, não dirija. Se dirigir e for pego, saiba que as
consequências podem ser graves. Sem entrar numa discussão sobre
as nuances – quantos gramas de álcool, as circunstâncias da sua
detecção, a reação e as suas consequências – a promulgação da “lei
seca” provoca algumas reflexões.

Amais importante consequência da lei seca, a nosso ver, foi
a redução de mais de 40 mortos pelo trânsito, por dia, no Brasil.
Contrastado com mais de 35.000 mortes de trânsito em 2007; isto
significa uma redução de mortes em torno de 40%. Levando em
conta, ainda, os cálculos do IPEA, conforme o qual cada morte no
trânsito custa à sociedade brasileira, em média, R$ 150.000 (dados
de 2003), não pode haver dúvida que a lei seca proporcionou um
ganho enorme – seja em termos financeiros ou humanos. Ou pode
ainda haver dúvidas?

Consideremos apenas algumas das reações à introdução
da lei seca.

Além de assumir cuidados do tipo 'amigo da vez', ou o uso
do táxi, há de se perguntar se o dono do bar ou restaurante realmente
quer ganhar seu sustento colocando em risco a liberdade de ir e vir, a
dignidade de viver de maneira saudável e a vida alheia, inclusive a
sua. Certamente não é aceitável que se privatize o lucro dos bares e
restaurantes, mas deixa a sociedade arcar com os prejuízos
provenientes da bebida.

Envolver-se em um sinistro é consequência de múltiplos
antecedentes, desde a condição da via e do veículo, do contexto
climático, do preparo dos envolvidos e das condições físicas e
mentais daquele que provocou o sinistro. O álcool impacta tanto
sobre a capacidade física do motorista, isto é, a sua habilidade de
reagir adequadamente a uma situação perigosa quanto a mental, isto
é, sua habilidade para estimar, julgar e preparar-se para tais
situações.

O Brasil ainda está longe de poder almejar “zero mortes” no
trânsito, mas, uma política de 'zero tolerância' para com o álcool,
umas das principais causas de morte no trânsito, é um passo na
direção certa.

A lei que salva vidas

“A lei acaba com minha liberdade: ainda mais que querem
me obrigar a me autoincriminar com o teste do bafômetro.”

“Permitir apenas a alternativa beber versus não beber é
rígido demais – afinal de contas, beber somente um pouco não vai
provocar consequências tão graves.

“As restrições para beber afetam a economia,
especialmente os bares e os restaurantes.”

“A lei é rígida demais; sem dúvida, ninguém conhece os
meus limites melhor que eu.”

Hartmut Gunther (Doutor em Psicologia Social, professor da UnB) http://bsb-
in-transitu.blogspot.com

2. A leitura do texto permite afirmar que nele são considerados,
:

A) as opiniões dos motoristas em relação à lei seca.
B) as consequências que a criação da lei pode trazer para os

motoristas.
C) informações acerca da criação de uma lei federal, que afeta toda

a população.
D) os números das mortes no trânsito.
E) as restrições que a lei impõe aos motoristas.

principalmente

3. Na frase “Se , não dirija.” (1º parágrafo ), o verbo destacado
encontra-se em que tempo verbal?

A) presente do modo indicativo.
B) pretérito perfeito do modo indicativo.
C) pretérito imperfeito do modo subjuntivo.
D) pretérito-mais-que-perfeito do modo indicativo.
E) futuro do modo subjuntivo.

bebeu

1. A palavra “             ” (parágrafo 9), pode ser igualmente substituída,
sem alteração de sentido, por qual das opções abaixo?

A) Acidente.
B) Trabalho.
C) Sigilo.
D) Armação.
E) Relacionamento.

sinistro

4. Assinale a opção abaixo que apresente a figura de linguagem
presente na frase “ .”

A) zeugma.
B) elipse.
C) hipérbato.
D) pleonasmo.
E) assíndeto.

Sai lá pra fora, João

5.Assinale a alternativa em que há ERRO de concordância.

A) Era meio-dia e meia.
B) Vai anexa a declaração solicitada.
C) Trinta por cento do Brasil assistiu à transmissão dos jogos

da Copa.
D) Não só a alegria mas também a tristeza nos visitam

constantemente.
E) Nele andava o gênio da prevenção e a irritação da jovem.

6. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as
frases abaixo:

- Não irei hoje _______ cidade.
- Chegarei _______ uma hora.
- O líquido caía gota ______ gota.
- Preferiu morrer _______ entregar-se.

A) à, à, a, a.
B) a, a, à, à.
C) à, a, à, a.
D) à, a, a, a.
E) a, à, à, a.

7. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome grifado foi
realizada de maneira correta.

A) trata de uma tremenda confusão.
B) Ela chegou e perguntou- logo pelo filho.
C) Os dois amavam desde infância?
D) ordeno que saia.
E) Não recuse- este favor.

Se
me

se
Lhe

me



8. Leia a tirinha do CALVIN e responda à questão abaixo.

Nessa tirinha do Calvin, a palavra é utilizada de diferentes
maneiras. Assinale a opção que deve ser preenchida fazendo o uso
do porque da mesma forma que está sendo empregado no segundo
quadrinho.

A) __________ você não vai à festa?
B) Ficar na festa até mais tarde, __________?
C) Não fui à festa __________ estava doente.
D) Ninguém entende o __________ de tanta confusão.
E) Gostaria de saber __________ não me disse a verdade.

porque

9. A alternativa em que ambas as palavras têm o mesmo processo de
formação é:

A) pedreira - ferreiro.
B) perigosamente - pé de moleque.
C) paredão - passatempo.
D) antebraço - solteirona.
E) pernalta - infeliz.

10. De acordo com a nova regra ortográfica, qual das opções abaixo
está INCORRETA?

A) sequestro.
B) jiboia.
C) guardachuva.
D) pingue-pongue.
E) micro-ondas.

11. Considere o texto abaixo extraído de um documento Microsoft
Word. Observe que a palavra “Detran” está sublinhada com uma
ondulação.

Isto significa que:

A) o verificador ortográfico está indicando que não localizou
arquivo com palavra semelhante.

B) o verif icador ortográfico está indicando possíveis
problemas de ortografia.

C) o verif icador ortográfico está indicando possíveis
problemas de formatação.

D) trata-se de uma identificação padrão do Word para
.

E) trata-se da aparência padrão para a opção de formatação
“Sublinhado”.

A Secretaria de Administração de Pernambuco anuncia 100
vagas para o Detran daquele estado. Serão selecionados candidatos
com níveis superior e médio, que ocuparão os cargos de Analista de
Trânsito,Assistente de Trânsito, Psicólogo Perito de Trânsito.

hyperlinks

12. A FUNCAB oferece cursos de formação nas diversas áreas. A
relação abaixo apresenta um exemplo (figura 1). Considerando que
esta relação foi criada no Microsoft Word, qual recurso permite
aumentar o recuo de forma que as opções de cursos Windows +
Internet, Correio Eletrônico, Word e Excel figurem como subitens do
item “Formação em Informática Administrativa”, conforme a figura 2?

Formação em InformáticaAdministrativa
Windows + Internet
Correio Eletrônico
Word
Excel

Formação em InformáticaAdministrativa
Windows + Internet
Correio Eletrônico
Word
Excel

A)

B)

C)

D)

E)

Figura 1

Figura 2

§

§

§

§

§

§

¡

¡

¡

¡
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

13. Considerando que a célula B3 de uma planilha Excel possui a
fórmula A3*2, qual o resultado apresentado, respectivamente, nas
células B4 e B5, ao clicar com o cursor no canto inferior direito da
célula B3 ( ) e arrastar o mouse até a célula B5 (inclusive)?

A) 11 e 15.
B) 5 e 5.
C) 0 e 0.
D) células permanecerão em branco.
E) 10 e 20.

14. A tela exibida após selecionar a opção “Salvar como...” do

Microsoft Excel, possui uma barra de recursos representados por

ícones que permitem uma série de ações relativas à manipulação de

arquivos e pastas. Qual a função representada pelo ícone ?

A) Excluir pasta.
B) Navegar para um nível acima da pasta corrente.
C) Criar uma nova pasta.
D) Visualizar detalhes da pasta.
E) Renomear pasta.



16. Considere que ao iniciar o Windows Explorer, a página principal
do site da FUNCAB é exibida automaticamente. Qual opção da tela
“Opções da Internet” foi configurada para funcionar dessa forma?

A) Aparência.
B) Guias.
C) Acessibilidade.
D) Home Page.
E) PreenchimentoAutomático.

17. O Microsoft Outlook tem a opção de exibir uma imagem ao lado de
cada mensagem da Caixa de Entrada. Qual ícone do Microsoft
Outlook indica que a mensagem exibida na Caixa de Entrada foi
encaminhada para outro destinatário?

A)

B)

C)

D)

E)

18. Por falta de tempo ou até mesmo de conhecimento, o
sempre é esquecido e deixado para última hora e só é lembrado
quando precisamos dele, nas horas críticas. Portanto, para evitar
transtornos e melhorar a segurança e integridade de informações
valiosas, determinadas práticas são recomendáveis, EXCETO:

A) definir quantas vezes e em qual intervalo de tempo o
deve ser feito para não atrapalhar o desempenho do servidor
onde é feito o .

B) agendar o em horários que o servidor é menos
utilizado, como em horários de almoço, e final da tarde.

C) o deve ser identificado corretamente com data, hora,
conteúdo e autor.

D) deve-se evitar a realização de em dispositivos
externos, como mídias de CD's, DVD's, Pen Drive e
procurar mantê- lo no mesmo serv idor onde as
informações originais estão armazenadas a fim de facilitar
a recuperação das mesmas.

E) verificar se as informações salvas estão íntegras, ou seja,
em condições de serem restauradas, caso seja
necessário.

backup

backup

backup
backup

backup

backup

19. Qual tecla de atalho do Internet Explorer que permite atualizar a
página corrente?

A) F1
B) F2
C) F5
D) F6
E) F7

15. Sobre manipulação e visualização de arquivos no Windows
Explorer, é INCORRETO afirmar que:

A) ao abrir um arquivo, o Windows utilizará o programa
associado ao mesmo.

B) se ao abrir um arquivo, não houver um programa
associado, o Windows exibirá uma tela para selecionar o
programa.

C) para abrir um arquivo, só é permitido utilizar programas que
foram escritos para sistemas operacionais Windows.

D) ao lado do nome do arquivo é exibido o ícone do
programa associado ao mesmo.

E) o Windows só permite abrir arquivos que estejam
armazenados no diretório onde o programa associado se
encontra.
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20. Considere que a FUNCAB enviou para os candidatos um email
com dados sobre a inscrição no concurso DETRAN – Pernambuco e
solicita um email de retorno para confirmação de recebimento com
dados do candidato apenas para a FUNCAB. Qual a função mais
recomendada para realizar essa confirmação via o correio eletrônico
Microsoft Outlook?

A) Responder.
B) Enviar/Receber.
C) Encaminhar.
D) Responder a todos.
E) Nova mensagem.

CONHECIMENTOS GERAIS E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

21. Caso o servidor tenha demonstrado, durante o estágio probatório,
sua inaptidão para o exercício do cargo, ele será:

A) demitido.
B) exonerado.
C) remanejado para outro cargo.
D) afastado e indenizado.
E) colocado em disponibilidade.

22. Sobre as afirmativas abaixo:

I. Aduração normal de trabalho será de seis horas por dia ou trinta
horas por semana.

II. Considera-se noturno o trabalho executado entre vinte e d u a s
horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte.

III. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos e
f e r i a d o s , s e r á e s t a b e l e c i d a e s c a l a m e n s a l d e
revezamento.

IV. Aduração normal do trabalho do funcionário que ocupar c a r g o
do Serviço Técnico Científico será de quatro horas por dia
ou vinte horas semanais.

A) apenas uma está correta.
B) apenas duas estão corretas.
C) apenas três estão corretas.
D) todas estão corretas.
E) não há afirmativas corretas.

23.Anomeação para cargo vitalício ocorre no seguinte caso:

A) para membro do Conselho Estadual de Educação.
B) para Secretário de Estado.
C) para Conselheiro do Tribunal de Contas.
D) para membro da JARI.
E) para os cargos ligado à Fazenda Pública.
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25. O ato que completa a investidura em cargo público denomina-se:

A) classificação.
B) convocação.
C) nomeação.
D) posse.
E) exercício.

27. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário
responde civil, penal e administrativamente. A responsabilidade
administrativa decorre:

A) de procedimento doloso ou culposo que importe em prejuízo à
Fazenda Estadual ou a terceiros.

B) de crimes e contravenções imputados ao funcionário como tal.
C) de ação ou omissão de desempenho do cargo ou função.
D) da prática de usura em qualquer de suas formas.
E) da aplicação irregular do dinheiro público.

24. Sobre as férias do funcionário são verdadeiras as afirmativas:

I. Ele tem direito a trinta dias consecutivos por ano, gozadas
de acordo com sua conveniência.

II. E vedado o fracionamento do período de férias, salvo por
necessidade do serviço.

III. É possível a acumulação de até três períodos de férias, d e s d e
que seja por necessidade de serviço.

IV. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao
trabalho.

A) todas são verdadeiras.
B) apenas I e II são verdadeiras.
C) apenas III é verdadeira.
D) apenas II e IV são verdadeiras.
E) apenas II, III e IV são verdadeiras.

26. Nos casos de perda da nacionalidade brasileira, insubordinação
grave em serviço, aplicação irregular do dinheiro público deve ser
aplicada como pena a:

A) demissão.
B) suspensão.
C) exoneração.
D) cassação.
E) destituição de função.

28. Um sistema hierarquizado, tendo em um polo os capitalismos
nacionais dominantes e no outro as formações nacionais dominadas
com especializações dominantes e especializações dominadas,
países desenvolvidos e países dependentes vigorou até os anos
1980, quando a polarização política e econômica foi superada pela:

A) racionalização da produção.
B) regionalização da economia.
C) diversificação econômica.
D) nacionalização econômica.
E) globalização da economia.

29. “Reconhecemos que esses movimentos que se revestem da
religião também têm complexas dimensões políticas, sociais e
demográficas, às quais se deve prestar a devida atenção.
Ao mesmo tempo, a filosofia que impulsiona este movimento islâmico
radical, no seu desprezo pela vida humana e por enxergar o mundo
como uma luta de vida e morte entre crentes e não crentes (sejam
eles muçulmanos não radicais, judeus, cristãos, hindus ou outros),
claramente nega a dignidade de todas as pessoas e, ao fazer isso, trai
a religião e rejeita o próprio fundamento da vida civilizada e a
possibilidade de paz entre as nações.”

As ações referidas no texto e que “não distinguem entre crentes e não
crentes” e atingem indiscriminadamente as pessoas são
consideradas:

A) propaganda ideológica.
B) pregação religiosa.
C) totalitarismo.
D) atos terroristas.
E) propaganda enganosa.

(BLANKEHORN, David. Carta da
América, O Estado de São Paulo, 17.fev.2002, cit. por Braick e Mota).

30. “É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o Novo Mundo
uma única nação em que todas as partes sejam unidas entre si e em
conjunto por um mesmo elo. A origem é comum, assim como os
costumes, a língua e a religião, por conseguinte deveria ter um só
governo que confederasse os diversos Estados que hão de se formar;
mas não é possível porque os climas distintos, diversidade de
situações, interesses opostos, a dessemelhança de caracteres
dividem aAmérica”.

Atualmente, esse ideal de união americana é parcialmente
recuperado no projeto:

A) de criação daALALC.
B) da criação daALCA.
C) do bolivarianismo chavista.
D) da recriação do panamericanismo monroísta.
E) do indigenismo romântico.

(Carta da Jamaica, S. Bolívar)

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

31. Aos veículos reprovados na inspeção de segurança e de emissão
de gases poluentes e ruído será aplicada a medida administrativa de:

A) remoção do veículo.
B) retenção do veículo.
C) recolhimento do Certificado de Registro.
D) recolhimento do Certificado de LicenciamentoAnual.
E) apreensão do veículo.

32. As Controladorias Regionais de Trânsito – CRTs – só poderão
funcionar depois de serem credenciadas no DETRAN-PE e
cadastradas no:

A) BINCO.
B) CETRAN.
C) CONTRAN.
D) CONTRANDIFE.
E) DENATRAN.
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33. A Portaria nº 47/98 do DENATRAN, em seu Anexo II, especifica
que para a designação das máquinas agrícolas, de construção civil ou
equipamentos operacionais, os três primeiros dígitos deverão ser
preenchidos com os caracteres:

A) “MO/”
B) “MR/”
C) “SR/”
D) “MA/”
E) “SO/”

34. O condutor do veículo do desenho abaixo não respeitou o Artigo
170 do Código de Trânsito Brasileiro e cometeu uma infração
gravíssima. São medidas administrativas previstas para condutor,
que dirige ameaçando pedestres que estejam atravessando a via
pública:

A) apreensão do veículo e multa.
B) cassação da Carteira Nacional de Habi l i tação e

apreensão do veículo.
C) recolhimento do Certificado de Registro e Certificado de

LicenciamentoAnual.
D) recolhimento do documento de habilitação e retenção do

veículo.
E) remoção do veículo e recolhimento do documento de

habilitação.

35. Segundo a Resolução CONTRAN 108/99, os veículos só poderão
ser registrados e licenciados se o proprietário efetuar o pagamento do
débito de multas, EXCETUANDO-SE as infrações resultantes de:

A) excesso de peso.
B) documento vencido.
C) velocidade excessiva.
D) prejuízo ao meio ambiente.
E) falta de equipamentos obrigatórios.

36. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu capítulo sobre a
Educação para o Trânsito, estabelece que o Ministério da Educação e
do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras, deverá promover
diretamente ou mediante convênio:

A) a adoção, em nível superior, de um currículo transversal com
conteúdo programático sobre segurança no trânsito.

B) a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nos
cursos de pós-graduação.

C) a criação de corpos técnicos interprofissionais para
levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao
trânsito.

D) a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto
aos núcleos interdisciplinares de escolas de Ensino Médio.

E) a criação de uma Escola Pública de Trânsito, nos moldes
e padrões estabelecidos pelo DETRAN-PE.

37. A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada
ao prazo de vigência do exame:

A) escrito, sobre legislação de trânsito.
B) de noções de primeiros socorros.
C) de direção veicular.
D) de aptidão física e mental.
E) de atualização.

39. Observe o desenho abaixo. Ele demonstra um cruzamento não
sinalizado. Nessa situação, segundo o Artigo 29 do Código de
Trânsito Brasileiro, terá preferência de passagem:

A) o veículo que vier pela esquerda do condutor.
B) o veículo que vier pela direita do condutor.
C) o condutor que sinalizar primeiro sua intenção.
D) o condutor que estiver trafegando com a velocidade maior.
E) o condutor que estiver trafegando com a velocidade menor.

38. O DETRAN-PE, por ser um órgão executivo de trânsito estadual,
tem como competência:

A) estabelecer, em conjunto com o CETRAN, as diretrizes para o
policiamento ostensivo de trânsito.

B) coletar dados estatísticos e repassá-los ao CETRAN para
que esse órgão elabore estudos sobre acidentes de trânsito e
suas causas.

C) implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os
dispositivos e os equipamentos de controle viário.

D) articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de
Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo
CETRAN.

E) comunicar ao CETRAN a suspensão e cassação do direito de
dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de
Habilitação.

40. Nas vias rurais, quando não houver acostamento, a circulação de
pedestres será feita na pista de rolamento:

A) sem prioridade sobre os veículos.
B) em fila dupla.
C) no mesmo sentido dos veículos.
D) pelo meio da pista.
E) no sentido contrário dos veículos.

41. Os veículos e motores novos são obrigados a atender aos
mesmos limites e exigências de emissão de poluentes e ruídos
previstos pelos órgãos ambientais competentes e pelo:

A) CETRAN.
B) CONTRAN.
C) DENATRAN.
D) DETRAN.
E) JARI.
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42. As informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as
características originais do veículo deverão ser prestadas ao
RENAVAM pelo:

A) fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso de
veículo nacional.

B) órgão alfandegário, no caso de veículo importado por pessoa
jurídica.

C) importador, no caso de veículo importado por pessoa física.
D) DETRAN, órgão executivo de trânsito, que vistoria, registra e

licencia o veículo.
E) proprietário do veículo.

43. Carla completou 18 anos e deu entrada no DETRAN para a
obtenção da sua 1ª Habilitação. Ela já realizou os exames: escrito, de
avaliação psicológica, de aptidão física e mental, faltando-lhe apenas
o exame prático de direção veicular. O tempo máximo permitido para
colocação do veículo da Categoria B, a qual ela se candidatou, em
espaço delimitado por balizas, para as três tentativas, é de:

A) 1 a 4 minutos.
B) 2 a 4 minutos.
C) 2 a 5 minutos.
D) 3 a 6 minutos.
E) 6 a 9 minutos.

44. Segundo a Lei Federal nº 12.009/09, as motocicletas e motonetas
destinadas ao transporte remunerado de mercadorias – moto-frete –
somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo
órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito
Federal, exigindo-se, para tanto:

A) registro como veículo da categoria de passageiros.
B) instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no

bloco do veículo.
C) instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos

de regulamentação do CONTRAN.
D) inspeção anual para verificação dos equipamentos

obrigatórios e de segurança.
E) registro do condutor no sindicato de motociclistas.

45. A Resolução CONTRAN nº 243/07 aprova o Volume II -
Sinalização Vertical de Advertência, do Manual Brasileiro de
Sinalização de Trânsito. Em seu anexo, ela define a sinalização
abaixo como sendo especial para as vias:

A) arteriais.
B) coletoras.
C) locais.
D) particulares.
E) de trânsito rápido.

46. A Resolução CONTRAN n° 254/07 estabelece requisitos para os
vidros de segurança e critérios para aplicação de inscrições,
pictogramas e películas nas áreas envidraçadas dos veículos
automotores. Essa Resolução se aplica:

A) aos reboques.
B) a máquinas agrícolas.
C) a máquinas florestais.
D) às máquinas rodoviárias.
E) aos veículos destinados à circulação exclusivamente fora

das vias públicas.

47. Segundo a Resolução CONTRAN n° 53/98, caberá ao Agente de
Trânsito responsável pela apreensão do veículo, emitir Termo de
Apreensão de Veículo, que discriminará, dentre outros:

A) os equipamentos obrigatórios presentes.
B) o estado físico do condutor.
C) o RENACH.
D) os danos causados por acidente, se for o caso.
E) a hora da apreensão.

48. Em uma rodovia onde não existe sinalização delimitando a
velocidade, comete infração o condutor de um automóvel que transite
à velocidade de:

A) 40 km/h.
B) 60 km/h
C) 80 km/h.
D) 90 km/h.
E) 100 km/h.

49. Miguel candidatou-se a uma vaga para dar aulas, visando a
formação de instrutor de curso especializado. Para atender a
legislação vigente, ele deverá ter:

A) ensino fundamental completo.
B) ensino médio voltado para o magistério.
C) ensino médio técnico.
D) curso profissionalizante.
E) ensino superior.

50. A Resolução CONTRAN n° 321/09 institui o exame obrigatório
para avaliação de instrutores e examinadores de trânsito no exercício
da função em todo o território nacional. Caso os profissionais
mencionados forem reprovados, deverão, obrigatoriamente,
participar de um curso de requalificação que ficará a cargo dos órgãos
executivos estaduais e terá como disciplinas:

A) didática e prática veicular.
B) legislação e primeiros socorros.
C) legislação e português.
D) didática e legislação.
E) português e primeiros socorros.
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- Raciocínio Lógico Matemático

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

52. Considere as seguintes premissas:
“Ana é organizada e linda, ouAna é delicada”.
“Ana não é delicada”.

Apartir dessas premissas, conclui-se queAna:

A) é organizada ou linda.
B) é organizada e linda.
C) é organizada e não é linda.
D) não é organizada e não é linda.
E) não é organizada e é linda.

51. Paula é inspetora ou Marcos é otimista. Se Júlio é analista, então
Pedro não é eficiente. Se Marcos é otimista, então Pedro é eficiente.
Ora, Júlio é analista. Logo,

A) Júlio é analista e Pedro é eficiente.
B) Marcos é otimista ou Pedro é eficiente.
C) Pedro é eficiente e Paula é inspetora.
D) Paula não é inspetora e Marcos é otimista.
E) Paula é inspetora e Marcos não é otimista.

53. O carro corre tanto quanto o carro e menos do que o carro . O
carro corre tanto quanto o carro . Logo,

A) o carro corre menos do que o carro .
B) o carro corre mais do que o carro .
C) o carro corre menos do que o carro .
D) o carro corre mais do que o carro .
E) o carro corre menos do que o carro .

A B C
D C

D B
D A
C B
A C
C A

54. Márcia é mais velha do que Carla. Flávia é mais nova do que
Carla. Logo,

A) Flávia é mais velha do que Carla.
B) Márcia é mais nova do que Carla.
C) Carla é mais velha do que Márcia.
D) Flávia é mais nova do que Márcia.
E) Carla é mais nova do que Flávia.

55. Com relação a três funcionários do DETRAN-PE, sabe-se que:

I. Cláudio é mais velho que o faxineiro.
II. Severino é analista.
III. José não é o mais novo dos três.
IV. Um dele é analista, o outro inspetor e o outro faxineiro.

Sendo verdadeiras as quatro afirmações, é correto dizer que:

A) Cláudio é mais novo que Severino.
B) José é inspetor.
C) José é o mais velho dos três.
D) Cláudio é o mais velho dos três.
E) Severino é mais velho que José.

56. Se Marcos é dono do carro , então Sávio não é dono do carro .
Ou Sávio é dono do carro , ou Gabriel é dono do carro . Se Paulo
não é dono do carro , então Marcos é dono do carro . Ora, nem
Gabriel é dono do carro nem Carlos é dono do carro . Logo,

A) Paulo é dono do carro e Marcos é dono do carro .
B) Paulo é dono do carro e Sávio é dono do carro .
C) Paulo não é dono do carro e Sávio é dono do carro .
D) Gabriel é dono do carro ou Marcos é dono do carro .
E) Se Sávio é dono do carro , Marcos é dono do carro .

A B
B C

D A
C E

D A
D B

D B
C A

B A

57. Se Raimundo odeia Josefa, então Josefa odeia Severina. Se
Josefa odeia Severina, então Severina vai ao cinema. Se Severina
vai ao cinema, então João odeia Severina. Ora, João não odeia
Severina. Logo,

A) Severina não vai ao cinema e Josefa odeia Severina.
B) Severina vai ao cinema e Josefa odeia Severina.
C) Josefa não odeia Severina e Raimundo não odeia Josefa.
D) Josefa odeia Severina e Raimundo odeia Josefa.
E) Josefa não odeia Severina e Raimundo odeia Josefa.

58. As seguintes afirmações, todas verdadeiras, foram feitas sobre a
ordem de chegada dos motoristas de uma manhã de vistoria no
DETRAN-PE.

I. Vitor chegou antes de Leonardo e depois de Fernando.
II. Vitor chegou antes de Sérgio e Sérgio chegou antes de

Leonardo, se e somente se Leonardo chegou depois de
Fernando.

III. Arthur não chegou junto com Sérgio, se e somente se
Leonardo chegou junto com Vitor. Logo,

A) Arthur chegou antes de Leonardo, depois de Fernando e
junto com Sérgio.

B) Vitor chegou antes de Arthur, depois de Fernando e junto
com Leonardo.

C) Leonardo chegou antes de Fernando, depois de Sérgio e
antes de Vitor.

D) Leonardo chegou depois de Sérgio, depois de Arthur e junto com
Fernando.

E) Sérgio chegou antes de Fernando, depois de Vitor e junto
comArthur.

59. Lucas, Lineo e Leandro são vizinhos. Um deles é policial, outro é
taxista, e o outro é caminhoneiro. Sabe-se que:

I. ou Lucas é policial, ou Leandro é policial.
II. ou Lucas é taxista, ou Lineo é caminhoneiro.
III. ou Leandro é caminhoneiro, ou Lineo é caminhoneiro.
IV. ou Lineo é taxista, ou Leandro é taxista.

Portanto, as profissões de Lucas, Lieno e Leandro são,
respectivamente:

A) taxista, policial, caminhoneiro.
B) policial, taxista, caminhoneiro.
C) taxista, caminhoneiro, policial.
D) caminhoneiro, policial, taxista.
E) policial, caminhoneiro, taxista.

60. Se Kátia foi transferida, nem Mariza nem Andréia foram ao
DETRAN. Se Andréia não foi ao DETRAN, Débora foi transferida, o
automóvel bateu. Ora, o automóvel não bateu. Logo,

A) Kátia não foi transferida eAndréia não foi ao DETRAN.
B) Mariza eAndréia não foram ao DETRAN.
C) Andréia não foi ao DETRAN e Débora não foi transferida.
D) Andréia não foi ao DETRAN ou Débora foi transferida.
E) Kátia e Débora não foram transferidas.


