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Nome

Nº de Identidade

Órgão Expedidor
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Nº de Inscrição
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Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla
escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa e




40 (quarenta) de Conhecimentos Específicos.
Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,
imediatamente, ao Fiscal.
Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome
completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de



Inscrição.
Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá
um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão




coincide com o seu Número de Inscrição.
As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta
esferográfica azul ou preta.
Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1 para as questões de 01 a 07.
Despedida do TREMA
Estou indo embora. Não há mais lugar para mim. Eu sou o trema. Você pode nunca ter reparado em mim, mas
eu estava sempre ali, na Anhangüera, nos aqüíferos, nas lingüiças e seus trocadilhos por mais de quatrocentos e
cinqüenta anos.
Mas os tempos mudaram. Inventaram uma tal de reforma ortográfica, e eu simplesmente tô fora. Fui expulso
pra sempre do dicionário. Seus ingratos! Isso é uma delinqüência de lingüistas grandiloqüentes!...
O resto dos pontos e o alfabeto não me deram o menor apoio... A letra U se disse aliviada, porque vou
finalmente sair de cima dela. Os dois-pontos disseram que eu sou um preguiçoso, que trabalho deitado enquanto ele
fica em pé.
Até o cedilha foi a favor da minha expulsão, aquele C cagão que fica se passando por S e nunca tem coragem de
iniciar uma palavra. E também tem aquele obeso do O e o anoréxico do I. Desesperado, tentei chamar o ponto final
pra trabalharmos juntos, fazendo um bico de reticências, mas ele negou, sempre encerrando logo todas as discussões.
Será que se deixar um topete moicano posso me passar por aspas?... A verdade é que estou fora de moda. Quem está
na moda são os estrangeiros, é o K, o W "Kkk" pra cá, "www" pra lá.
Até o jogo da velha, que ninguém nunca ligou, virou celebridade nesse tal de Twitter, que, aliás, deveria se
chamar TÜITER. Chega de argüição, mas estejam certos, seus moderninhos: haverá conseqüências! Chega de
piadinhas dizendo que estou "tremendo" de medo. Tudo bem, vou-me embora da língua portuguesa. Foi bom enquanto
durou. Vou para o alemão, lá eles adoram os tremas. E um dia vocês sentirão saudades. E não vão agüentar!...
Nos vemos nos livros antigos. Saio da língua para entrar na história.
Adeus,
Trema
Disponível em: http://observoeescrevo.blogspot.com/2010/05/despedida-do-trema-texto-de-lucasns.html

01. Ao ler o texto, conclui-se que o trema
A) teve uma vida efêmera.
B) esteve sempre presente em muitos termos do nosso vocabulário.
C) fez com que todos os outros sinais reivindicassem a sua permanência.
D) foi excluído de todos os idiomas, inclusive do alemão.
E) humildemente se despede, consciente de sua participação em nosso idioma.
02. Em qual das alternativas abaixo, o termo entre parêntesis tem o mesmo significado do termo sublinhado?
A) “...mas eu estava sempre ali, na Anhangüera, nos aqüíferos, (aquáticos) nas lingüiças...”
B) “Inventaram uma tal de reforma (construção) ortográfica...”
C) “Isso é uma delinqüência (crime) de lingüistas grandiloqüentes!...
D) “E também tem aquele obeso do O e o anoréxico (famélico) do I.”
E) “Chega de argüição, (conclusão) mas estejam certos, seus moderninhos:...”
03. Analise as proposições abaixo:
I.
II.
III.
IV.

A mesma regra que justifica a acentuação no vocábulo “você” aplica-se em “pé”.
Os termos “ortográfica” e “anoréxico” são acentuados por serem proparoxítonos.
Aplica-se a mesma regra de acentuação para os termos “Até” e “aliás”.
Os termos “língua” e “história” são acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo crescente.

Somente estão CORRETAS
A) I, II e III.

B) II, III e IV.

C) II e III.

D) III e IV.

E) I, III e IV.

04. Em uma das alternativas abaixo, o autor infringiu as normas da língua padrão quanto à colocação pronominal.
Identifique-a.
A) “Tudo bem, vou-me embora da língua portuguesa.”
B) “Nos vemos nos livros antigos.”
C) “O resto dos pontos e o alfabeto não me deram o menor apoio...”
D) “A letra U se disse aliviada...”
E) “...posso me passar por aspas?”
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05. Analise as assertivas abaixo:
I.

Em: “...eu estava sempre ali, na Anhangüera, nos aqüíferos, nas lingüiças...”, as vírgulas foram utilizadas para
separar termos que exercem a mesma função sintática.
II. Em: “Inventaram uma tal de reforma ortográfica, e eu simplesmente tô fora.”, a vírgula foi empregada para
separar as orações unidas pela conjunção “e”, cujos sujeitos são diferentes.
III. Em: “Até o cedilha foi a favor da minha expulsão, aquele C cagão que fica se passando por S e nunca tem
coragem de iniciar uma palavra.”, a vírgula foi empregada para isolar o aposto.
Está CORRETO o que se afirma em
A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) I, II e III.

06. Em: “Não há mais lugar para mim.”, o verbo significa existir, sendo exemplo de verbo impessoal, mantendo-se na 3ª
pessoa do singular. Em qual alternativa abaixo, a concordância verbal está INCORRETA?
A) Há dois anos, o trema foi abolido da nossa gramática.
B) Faz dois anos que o trema deixou de ficar sobre a letra U.
C) Existem outros idiomas em que o trema permanecerá.

D) Chovem várias críticas do trema devido a sua abolição.
E) Devem haver estrangeiros que gostam do trema.

07. Em “Saio da língua para entrar na história.”, existem dois verbos que não exigem complemento. Em qual das
alternativas abaixo, os dois verbos possuem idêntica regência verbal?
A) Viver intensamente todos os momentos que a vida nos oferece.
B) O trema se despediu dos seus usuários xingando-os.
C) Os alemães acolherão o trema, enquanto os outros estrangeiros o abolirão.
D) O trema deixou saudades nos usuários da língua portuguesa e foi aonde ninguém sabe.
E) O trema morreu há algum tempo no Brasil, indo morar em outros países.
08. Que tipo de relação semântica estabelecida pelo conector grifado existe no texto 2: “Aprender é uma coisa de que a
mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende.” (Leonardo da Vinci)?
A) Causalidade.

B) Acréscimo.

C) Consequência.

D) Explicação.

E) Conclusão.

Texto 3 para as questões 09 e 10.
Bom Humor
Faça como os passarinhos: comece o dia cantando.
Cante qualquer coisa, cante desafinado, mas cante!
Ria da vida, ria dos problemas, ria de você mesmo.
A gente começa a ser feliz quando é capaz de rir da gente mesmo.
Ria abertamente para que todos possam se contagiar com a sua alegria.
Não se deixe abater pelos problemas.
O bom humor é contagiante.
Se você estiver bem-humorado, as pessoas ao seu redor também ficarão, e isso lhe dará mais força.
Disponível em: http://wwwpazebem.blogspot.com/2011/02/bom-humor.html

09. Após a leitura do texto, conclui-se que
A) os passarinhos nunca estão de bem com a vida.
B) a felicidade começa quando se ri do próximo.
C) só deve cantar quem tiver voz afiada.

D) nunca se deve rir de si mesmo.
E) quando se canta e se ri, há espaço para o bom humor.

10. Analisando as afirmativas abaixo, coloque V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) No trecho: “...ria de você mesmo.” O termo “mesmo” sofreria alteração, se o autor se referisse a uma pessoa do
sexo feminino.
( ) Os termos sublinhados são de mesma classe gramatical.
( ) No trecho: “Faça como os passarinhos: comece o dia cantando...”, as formas verbais expressam ordem.
( ) No trecho: Cante qualquer coisa, cante desafinado, mas cante!, o termo sublinhado se refere ao verbo, exprimindo
ideia de modo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V, F, V, V.

B) V, F, V, F.

C) F, V, F, V.
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D) V, V, V, V.

E) F, F, F, F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Os candidatos que se habilitam como condutor de veículo motorizado, utilizado em transportes de passageiros, cuja
lotação exceda a oito lugares, excluindo o do motorista, estarão se habilitando na Categoria
A) A.

B) B.

C) C.

D) D.

E) E.

12. Para transitar em veículos automotores, os menores deverão ser transportados nos bancos traseiros usando cintos
de segurança individual ou sistema de retenção equivalente. Qual a idade do menor, estabelecida pela Resolução
Nº 277, que considera obrigatória a situação descrita acima?
A) 9 anos.

B) 10 anos.

C) 11 anos.

D) 8 anos.

E) 7 anos.

13. Assinale a alternativa CORRETA relativa à regulamentação, pelo Código de Trânsito Brasileiro, da identificação
das entradas e saídas de postos de gasolina e de abastecimento de combustíveis, oficinas, estacionamentos e/ou
garagens de uso coletivo.
A) Em postos de gasolina estabelecidos em vias urbanas, as entradas e saídas serão obrigatoriamente identificadas por
sinalização sonora.
B) Nas oficinas em vias urbanas, as entradas e saídas deverão ser identificadas, apenas, pela instalação da sinalização com
luzes intermitentes coloridas.
C) As vias rurais deverão estar em conformidade com as normas de acesso elaboradas pelo órgão executivo rodoviário ou
entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.
D) Para os postos de gasolina, instalados em esquinas de via urbana, a calçada será mantida inalterada até a uma distância de
10 metros para cada lado, contando a partir do vértice do encontro das vias.
E) Para as garagens de uso coletivo instaladas em esquinas de via urbana, a calçada será mantida inalterada até a uma distância
de 6 metros para cada lado, contando a partir do vértice do encontro das vias.
14. A Resolução CONTRAN Nº 46 estabelece a obrigatoriedade dos seguintes equipamentos de segurança nas bicicletas
com aro superior a vinte:
A) Espelho retrovisor do lado esquerdo, acoplado no guidom e sem haste de sustentação.
B) Assento anatômico.
C) Sinalização noturna, composta de retrovisor na traseira, nas cores branca ou amarela.
D) Refletores na traseira, em qualquer cor.
E) Refletores nas laterais e nos pedais, na cor vermelha.
15. Analise as assertivas que se seguem:
I.

Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, a título
precário, o transporte de passageiro em veículo de carga ou misto, desde que obedecidas as condições de
segurança previstas em lei.
II. A troca de lua baixa e alta, de forma intermitente é utilizada para indicar início de pista dupla.
III. Trinta dias é o prazo que o réu, condenado à penalidade de suspensão para dirigir, deverá entregar a carteira de
habilitação à autoridade competente.
IV. O condutor, para se habilitar na categoria “D”, deverá já estar habilitado, pelo menos, dois anos, na categoria “A”.
V. A rodovia constitui uma via aberta à circulação e é classificada como rural.

Assinale a alternativa que contém a quantidade de assertivas CORRETAS.
A) Três.

B) Duas.

C) Uma.

D) Quatro.

E) Cinco.

16. Se o condutor de um veículo, em uma situação de emergência, estiver imobilizado no leito viário, deverá acionar, de
imediato, as luzes de advertência, providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar,
na parte traseira do veículo, à distância mínima de
A) 50 metros.

B) 30 metros.

C) 20 metros.

D) 40 metros.

E) 80 metros.

17. Julgue as assertivas seguintes a respeito da legislação de trânsito brasileira:
I.

A Política Nacional de Trânsito tem por base a Constituição Federal e como marco legal relevante o Código de
Trânsito Brasileiro.
II. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o Sistema Nacional de Trânsito compõe-se de órgãos e entidades
da União e dos Estados.
III. A gestão integrada do trânsito e do transporte local é mais um fator impulsionador da administração municipal
eficaz já praticada na maioria dos municípios brasileiros.
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IV. A necessidade de capacitação de profissionais no setor de transito abrange, apenas, as funções operacionais.
V. A Política Nacional de Trânsito busca atingir grandes objetivos para a sociedade e para os cidadãos brasileiros,
dentre outros, priorizar a preservação da vida, da saúde e do meio ambiente.
Assinale a alternativa que possui a quantidade de assertivas CORRETAS.
A) Três.

B) Duas.

C) Uma.

D) Quatro.

E) Cinco.

18. De acordo com a Resolução Nº 136, a infração de natureza grave é punida com multa de valor correspondente a
A) R$ 191,54

B) R$ 85,13

C) R$ 53,20

D) R$ 127,69

E) R$ 32,25

19. Conforme estabelece a Resolução nº 146, que dispõe sobre a fiscalização da velocidade de veículos, assinale a
alternativa CORRETA.
A) O medidor de velocidade é o instrumento ou equipamento destinado à medição de velocidade, apenas, dos veículos
automotores.
B) O equipamento medidor de velocidade deverá ter seu modelo aprovado pelo governo estadual, atendendo, apenas, à
legislação metrológica.
C) Caberá à autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via determinar a localização, a instalação e a operação dos
instrumentos ou equipamentos medidores de velocidade.
D) É obrigatória a presença da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito no local da infração, quando for utilizado o
medidor de velocidade estático.
E) A velocidade considerada para efeito de aplicação de penalidade é a velocidade máxima permitida.
20. No caso de os veículos serem registrados em nome de missões diplomáticas, repartições consulares de carreira ou
representações de organismos internacionais e de seus integrantes, a Notificação da Autuação deverá ser remetida
ao
A) Ministério das Relações Exteriores, passando a correr os prazos do seu conhecimento pelo proprietário do veículo.
B) condutor do veículo, passando a correr os prazos do seu conhecimento pelo proprietário do veículo.
C) proprietário e ao condutor concomitantemente.
D) proprietário do veículo, apenas.
E) proprietário primeiramente, e este remeterá ao condutor.
21. O Conselho Nacional de Trânsito permite transitar o veículo em marcha ré
A) na velocidade máxima de 20 quilômetros por hora.
B) em casos de emergência.
C) na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança.
D) na distância de até 30 quilômetros por hora.
E) na velocidade máxima de 10 quilômetros por hora.
22. O condutor do veículo manterá acesas, pelo menos, as luzes de posição do veículo na seguinte situação:
A) Sob chuva forte neblina ou cerração.
B) Nas emergências.
C) Durante a noite, em circulação.
D) Nas vias não iluminadas.
E) Durante a noite, nos túneis, independente de iluminação pública.
23. Assinale a alternativa CORRETA que não corresponde à classificação das vias urbanas, abertas à circulação.
A) Via arterial.

B) Via coletora.

C) Estradas.

D) Via de trânsito rápido.

E) Via local.

24. Qual das alternativas abaixo não é classificada como sinais de trânsito?
A) Luminosos.
B) Sonoros.
C) Gestos do agente de trânsito.

D) Símbolos.
E) Gestos do condutor do veículo.

25. Todo veículo, para transitar na via, deverá ser licenciado, anualmente, pelo órgão executivo de trânsito do Estado
ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo, EXCETO o veículo
A) elétrico.

B) de uso bélico.

C) de semirreboque.
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D) articulado.

E) coletivo.

26. Na infração considerada gravíssima, são computados os seguintes números de pontos na Carteira Nacional de
Habilitação do infrator:
A) Cinco.

B) Sete.

C) Quatro.

D) Três.

E) Seis.

27. Um determinado cidadão adquiriu um triciclo automotor com cabine fechada. De acordo com a Resolução Nº 129
do CONTRAN, a circulação deste triciclo só é permitida nas
A) vias urbanas, sem a obrigatoriedade do uso de capacete de segurança.
B) vias rurais, com a obrigatoriedade do uso de capacete de segurança.
C) rodovias federais.
D) rodovias estaduais.
E) rodovias do Distrito Federal.
28. A empresa XZX instalou, em alguns veículos automotores de sua frota, equipamentos em conexão com outro, com
acessório, em caráter provisório. Tais equipamentos são capazes de gerar imagens para fins de entretenimento. De
acordo com a legislação em vigor, esta instalação é
A) permitida, salvo se for instalado, de forma que somente os passageiros ocupantes dos bancos traseiros possam visualizar as
imagens.
B) proibida em qualquer hipótese.
C) permitida, apenas, com a anuência dos passageiros.
D) proibida, salvo se gerar imagens destinadas à orientação ao condutor.
E) permitida, apenas, para gerar imagens de mapas, símbolos e áudios destinados à orientação tanto do condutor quanto do
passageiro.
29. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de
carga ou execução de trabalho agrícola de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser
conduzidos, na via pública, por condutor habilitado na (s) Categoria(s)
A) C, apenas.

B) C e D, apenas.

C) E, apenas.

D) C, D ou E, apenas.

E) D, apenas.

30. O candidato à habilitação deverá submeter-se a diversos exames realizados pelo órgão executivo de trânsito,
EXCETO
A) escrito sobre legislação de trânsito.
B) de noções de primeiros socorros.
C) de aptidão física.

D) de saúde.
E) de direção veicular, realizado em via pública.

31. Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos requisitos obrigatórios para o condutor de veículo destinado à
condução de escolares.
A) Ser aprovado em curso especializado.
B) Ter idade superior a vinte e um anos.
C) Ser habilitado na categoria C.
D) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima.
E) Não ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses.
32. O condutor do veículo poderá fazer uso da buzina, desde que em toque breve,
A) dentro das áreas urbanas, quando for conveniente advertir ao condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo.
B) para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes.
C) após freios bruscos por razão de segurança.
D) para indicar com antecedência a manobra que será realizada.
E) sempre que o condutor achar necessário.
33. Qual a velocidade permitida, onde não houver sinalização, nas vias urbanas arteriais?
A) 80 quilômetros por hora.
B) 60 quilômetros por hora.
C) 40 quilômetros por hora.

D) 20 quilômetros por hora.
E) 30 quilômetros por hora.

34. Qual a velocidade permitida, onde não houver sinalização, nas rodovias das vias rurais, pelos ônibus e microônibus?
A) Cento e dez quilômetros por hora.
B) Oitenta quilômetros por hora.
C) Noventa quilômetros por hora.

D) Sessenta quilômetros por hora.
E) Cento e trinta quilômetros por hora.
6

35. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas
mediante prévia permissão da autoridade de trânsito e dependerão de, EXCETO:
A) Caução para cobrir possíveis danos.
B) Contrato de seguro contra riscos em favor de terceiros.
C) Prévio recolhimento do valor referente aos custos operacionais.
D) Autorização expressa da confederação desportiva.
E) Comprovação da confederação desportiva de experiência anterior na atividade.
36. A motoneta, pela legislação de trânsito, é considerada, quanto à espécie, veículo de
A) carga e misto.

B) misto.

C) tração e de passageiro.

D) passageiro e carga.

E) coleção.

37. Assinale a alternativa CORRETA referente à identificação do veículo.
A) O veículo de representação do Procurador-Geral da República terá placa especial.
B) Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo permitido
seu reaproveitamento.
C) Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira.
D) O veículo de representação pessoal do Presidente da República terá placa oficial na cor branca.
E) O proprietário do veículo poderá fazer modificações na identificação de seu veículo, sem prévia permissão da autoridade
competente.
38. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando solicitado pela autoridade e seus
agentes, constitui infração
A) grave.

B) gravíssima.

C) média.

D) leve.

E) moderada.

39. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, constitui infração
A) grave.

B) gravíssima.

C) média.

D) leve.

E) moderada.

40. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou
psíquica constitui infração
A) gravíssima.

B) grave.

C) leve.

D) média.

E) moderada.

41. Para os motoristas em idade de até 65 anos, a Carteira Nacional de Habilitação deverá ser renovada
obrigatoriamente de
A) seis em seis anos.
B) três em três anos.
C) dois em dois anos.

D) cinco em cinco anos.
E) quatro em quatro anos.

42. Se o condutor do veículo se afastar do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse
ser atribuída, ele terá cometido uma infração considerada
A) grave.

B) gravíssima.

C) média.

D) crime.

E) leve, com multa.

43. De acordo com o Código Nacional de Trânsito, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:
A) Um dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito é o de estabelecer diretrizes com vistas à segurança, ao conforto,
à defesa ambiental e à educação para o trânsito.
B) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e obrigações.
C) Todo cidadão tem o direito de solicitar, por escrito, aos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e
implantação de equipamentos de segurança bem como sugerir outros assuntos pertinentes ao tema.
D) Em cada órgão do Sistema Nacional de Trânsito, deverá existir uma coordenação educacional de trânsito.
E) É obrigatória a implantação de disciplina específica destinada à educação de trânsito nas escolas públicas.
44. Assinale a alternativa INCORRETA referente às penalidades previstas no Código Nacional de Trânsito.
A) A frequência obrigatória em curso de reciclagem se constitui, dentre outras, em penalidade imposta aos infratores.
B) Ao proprietário e condutor de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades previstas na legislação, toda vez
que houver responsabilidade solidária na infração, respondendo cada um de per si pela falta comum que lhes for atribuída.
C) Ao proprietário caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados pelo condutor na direção do
veículo.
D) As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão
ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação.
E) Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da
autuação, para apresentá-lo, e, em não o fazendo, será considerado responsável pela infração.
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45. Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-á(ão) aplicada(s)
A) a penalidade mais grave.
B) a penalidade mais leve como medida sócio-educativa.
C) as respectivas penalidades cumulativamente.
D) a penalidade mais grave posterior à mais leve, se for o caso.
E) a penalidade de advertência.
46. Qual a duração do prazo estabelecido pela legislação de trânsito, quando da suspensão ou da proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor?
A) De dois meses a cinco anos.
B) De dois meses a quatro anos.
C) De três meses a cinco anos.

D) De seis meses a quatro anos.
E) De seis meses a cinco anos.

47. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não
autorizadas pela autoridade competente, desde que resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada
constitui
A) crime, com pena de detenção de seis meses a dois anos, multa e suspensão de obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo.
B) apenas a cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
C) apenas detenção de seis meses a um ano e multa.
D) crime, detenção por três anos e suspensão para dirigir.
E) advertência por escrito, multa e suspensão para dirigir.
48. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao registro de veículos nos termos do Código Nacional de Trânsito.
A) A expedição de um novo Certificado de Registro de Veículo só será obrigatória, quando houver mudança nas características
do veículo.
B) O prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Cadastro de Registro de
Veículos é de 30 dias úteis.
C) É facultativa a indicação expressa da sigla ou logotipo do órgão nos veículos oficiais.
D) O proprietário do veículo irrecuperável deverá requerer a baixa do veículo, entretanto, em casos especiais, poderá a
autoridade competente autorizar a remontagem do veículo sobre o mesmo chassis.
E) O novo certificado de Registro de Veículos poderá ser expedido, independente dos débitos fiscais e das multas ambientais
vinculadas ao veículo.
49. Analise as assertivas abaixo:
I.
II.

É obrigatório o uso de capacete pelos condutores de motocicletas e passageiros em todas as situações.
As velocidades máximas permitidas para tráfego de automotores em vias de trânsito rápido e em rodovias sem
sinalização são respectivamente de oitenta a cem quilômetros por hora.
III. A pena de detenção de dois a quatro anos será imputada ao condutor que praticar homicídio culposo na direção dos
veículos automotores.
IV. Os policiais civis fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito.
V. Os veículos de representação dos prefeitos não terão placas especiais.
Assinale a alternativa que contém a quantidade de assertivas CORRETAS.
A) Uma.

B) Duas.

C) Três.

D) Quatro.

E) Cinco.

50. Analise as assertivas abaixo:
I.
II.

É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.
Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares são registrados como veículos de
passageiro.
III. Dirigir veículo sem possuir Carteira de Habilitação é considerado infração gravíssima, com multa e apreensão do
veículo.
IV. Deixar o condutor ou passageiro de usar cinto de segurança constitui infração leve com apreensão do veículo.
V. Se o réu for reincidente na prática de crimes previstos na legislação, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da
permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores, sem prejuízos das demais sanções penais cabíveis.
Assinale a alternativa que contém a quantidade de assertivas CORRETAS.
A) Uma.

B) Duas.

C) Três.

D) Quatro.
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E) Cinco.

