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ESTE CADERNO DE QUESTÕES É DO TIPO D - QUADRADO. 

MARQUE NA SUA FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA. 
 
 
 

Cargo: 002 - Assistente Técnico de Identificação Civil 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES: 

1. Confira se o cargo descrito acima é o mesmo para o qual você se inscreveu. 

2. Confira se este CADERNO DE QUESTÕES contém a Proposta de Redação e 55 questões de múltipla 
escolha, das quais você deverá responder somente 50. As questões de 46 a 50 são relativas à língua 
estrangeira. Atente-se a responder somente as questões da língua estrangeira por você escolhida no 
ato da inscrição (Inglês ou Espanhol).  

3. Verifique, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA e na FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO recebidas, se os 
seus dados foram impressos corretamente. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

4. Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios da FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA e da 
FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO, utilizando, de preferência, caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5. Transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA, com caligrafia legível, 
considerando as letras maiúscula e minúscula, a seguinte FRASE: 

Ler é interpretar o mundo. 

6. Marque na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA, no espaço apropriado, a opção correspondente ao tipo de 
prova. SUA PROVA É O TIPO D - QUADRADO. 

7. Não dobre, não amasse e nem manche a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA e a FOLHA OFICIAL DE 
REDAÇÃO. Elas somente poderão ser substituídas caso a barra de reconhecimento para leitura óptica 
esteja danificada. 

8. Na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA marque, para cada questão, a letra correspondente à opção 
escolhida para a resposta, preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo à caneta esferográfica 
de tinta preta ou azul. Preencha os campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

9. Para cada uma das questões de múltipla escolha, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras 
A, B, C, D e E. Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção 
em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta. 

10. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

11. Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar a sua FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na 
avaliação. 

12. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES, a FOLHA DEFINITIVA DE 
RESPOSTA e a FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO. Somente serão corrigidas as redações transcritas na 
FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO. 

13. Você somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova. 

14. Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e (ou) relógios de 
calcular, bem como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 
espécie. 

15. O penúltimo e o antepenúltimo candidato a terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato 
entregar a prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa 
que está sendo observada. 

 

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________________ 
 

RG:_______________________________   Nº DE INSCRIÇÃO: ___________________ 

 
 

TIPO 

D 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Questão 01 
Assinale a alternativa que apresenta uma oração em que a 
regência verbal está CORRETA. 
A O príncipe sucederá o pai no reinado. 
B Somos obrigados a aspirar ao ar poluído todos os dias. 
C É necessário que todos os alunos obedeçam as regras 

estabelecidas pela diretoria. 
D Os agentes comunitários de saúde assistiam aos 

moradores no que fosse necessário.  
E O presidente do Banco chamou-lhe para uma conversa 

séria sobre o empréstimo. 

Questão 02 
Assinale a única alternativa em que a concordância verbal 
está CORRETA: 
A A conscientização de todos os moradores daquelas 

áreas atingidas pela enchente da semana passada 
acabaram surtindo o efeito desejado. 

B As atitudes que foram tomadas por aquelas pessoas que 
sentiram na pele a dor da perda de um ente no confronto 
demonstra o desespero da população daquela cidade. 

C Todas as pessoas de bem esperam que haja, na 
sociedade contemporânea, menos injustiça e menos 
intolerância. 

D Exatamente nesta semana, fazem quatro anos que saí 
da casa dos meus pais para viver uma linda história de 
amor. 

E Não sabemos, ao certo, se está sendo criadas, de 
maneira correta e satisfatória, escolas de ensino superior 
que satisfaçam e supram as necessidades do mercado 
atual. 

Questão 03 
Qual das orações a seguir NÃO denota circunstância 
temporal? 
A Enquanto caminhávamos, a chuva caía sobre nossas 

cabeças. 
B Mal o funcionário chegou, o chefe delegou-lhe várias 

tarefas. 
C Quando a garota viu o rapaz, seu coração bateu mais 

forte. 
D Depois que todos forem embora, arrumaremos a bagunça. 
E Conforme combinado, toda a turma irá ao parque. 

Considere o trecho a seguir para responder às questões 
04 a 07. 
 

Catar feijão (João Cabral de Melo Neto) 
Catar feijão se limita com escrever 
joga-se os grãos na água do alguidar

1
 

E as palavras na folha do papel; 
E depois, joga-se fora o que boiar.   [...] 
 

1
alguidar – vaso de barro 

Questão 04 
No trecho do poema acima, o autor: 
A Considera o ato de catar feijão muito inferior ao de 

escrever. 
B Explana que catar feijão dá mais trabalho do que escrever. 
C Esclarece que catar feijão é o extremo contrário de 

escrever. 
D Encontra semelhanças entre o catar feijão e o escrever. 
E Explica que o papel pode boiar se jogado dentro da água. 

Questão 05 

“Catar feijão se limita com escrever” 
 

O verbo grifado no trecho acima tem o sentido de 
A assemelhar-se 
B trabalhar 
C diferir-se 
D jogar 
E aumentar 

Questão 06 
No trecho: “E as palavras na folha do papel””, o termo 
destacado morfologicamente é um 
A adjetivo.  
B pronome.  
C artigo.  
D numeral.  
E verbo.  

Questão 07 

“joga-se os grãos na água do alguidar 
E as palavras na folha do papel;” 

Qual o valor semântico do conector sintático grifado no 
trecho acima? 
A Valor restritivo.  
B Valor comparativo.  
C Valor conformativo.  
D Valor aditivo.  
E Valor de atenuação.  

Questão 08 
Assinale a alternativa em que a preposição destacada 
estabelece sentido de origem: 
A Apesar do mau tempo, viajou. 
B O professor sequer quis ouvir às solicitações do aluno. 
C Os vitrais chegaram aqui em pedaços. 
D Este xale é de seda pura. 
E As crianças não gostaram do ensopado de jiló. 

Questão 09 
Assinale a alternativa que contenha um verbo flexionado no 
futuro do presente do indicativo. 
A Nós daremos (...) 
B Vós iríeis (...) 
C Ela trazia (...) 
D Eles puderam (...) 
E Eu soubera (...) 

Questão 10 
Verifique quais dos homônimos homófonos entre parênteses 
completam, correta e respectivamente, os espaços nas 
orações abaixo: 
I Seu ___________ de humor é ótimo! (censo/senso) 
II Os __________ ficaram decepcionados com o desfecho 

da peça de teatro. (espectadores/ expectadores) 
III Não gosto de perfumes com __________ de alfazema. 

(estrato/ extrato) 
Assinale a alternativa que traz a sequência correta: 
A senso – expectadores – extrato 
B senso – espectadores – estrato 
C censo – expectadores – estrato 
D senso – espectadores – extrato  
E censo – espectadores – extrato 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 
 

Questão 11 

Tendo em vista a Resolução n⁰ 166/2004, é dever dos órgãos 
e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito - 
SNT, no âmbito das respectivas competências, adotar as 
medidas destinadas a assegurar o direito ao trânsito em 
condições seguras. Desse modo, dentre os “grandes 
objetivos” que a Política Nacional de Trânsito busca atingir, 
NÃO podemos considerar: 
A Priorizar a arrecadação do valor da receita que cabe à 

União. 
B Priorizar a preservação da vida, da saúde e do meio 

ambiente. 
C Efetivar a educação contínua para o trânsito.  
D Estimular a mobilidade e a acessibilidade a todos os 

cidadãos.  
E Promover a qualificação contínua de gestão dos órgãos e 

entidades do SNT. 
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Questão 12 

Nos termos da Resolução n⁰ 357/2010, as decisões das 
Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI) 
deverão ser fundamentadas e aprovadas 
A pela maioria responsável pelo Regimento Interno das JARI. 
B por maioria simples dos integrantes das JARI e do 

CETRAN. 
C por minoria simples de votos dos integrantes do CETRAN. 
D pelos executivos rodoviários do Município e da Polícia 

Rodoviária Federal. 
E por maioria simples de votos dando-se a devida 

publicidade. 

Questão 13 
Dentre as previsões descritas pela Resolução nº 299/2008 
quanto aos procedimentos de defesa ou autuação de recurso, 
avalie as afirmativas abaixo: 
I A defesa ou recurso poderá reunir vários autos de 

infração como objeto; 
II A defesa ou recurso não será conhecido quando não for 

comprovada a legitimidade; 
III A defesa ou recurso não será conhecido quando não 

houver o pedido, ou este for incompatível com a situação 
fática. 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I 
B II e III 
C I e II 
D I, II e III 
E II 

Questão 14 
De acordo com a Resolução nº 66/1998 que institui a tabela 
de distribuição de competência dos órgãos executivos de 
trânsito, é uma infração que compete exclusivamente ao 
MUNICÍPIO. 
A Estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla. 
B Conduzir o veículo com equipamento ou acessório 

proibido. 
C Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório. 
D Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de 

segurança. 
E Disputar corrida por espírito de emulação. 

Questão 15 
Para o uso efetivo das normas gerais de circulação e conduta 
no trânsito é imprescindível, assim como determinado na 
Resolução n⁰ 166/2004, que aprova as diretrizes da Política 
Nacional de Trânsito, investir em Educação para o trânsito. 
Assinale a única afirmação INCORRETA no que diz respeito 
ao fortalecimento das normas gerais de circulação e conduta 
no trânsito. 
A A educação para o trânsito ultrapassa a mera 

transmissão de informações.  
B A educação para o trânsito deve ser promovida desde a 

pré-escola ao ensino superior. 
C A educação para o trânsito não se limita a eventos 

esporádicos e não permite ações descoordenadas.  
D A educação para o trânsito tem como foco o ser humano, 

e trabalha a possibilidade de mudança de valores, 
comportamentos e atitudes. 

E A educação para o trânsito deve enfatizar a 
responsabilidade da sociedade em busca de segurança e 
bem-estar. 

 
 
 
 
 
 
 

Questão 16 
“(...) constituída por dez Ministérios, tem o objetivo de 
harmonizar os respectivos orçamentos destinados às 
questões de trânsito.” Essa descrição diz respeito à 
A Conferência Nacional das Cidades. 
B Câmara Temática. 
C Câmara Interministerial de Trânsito. 
D Conferência das Cidades. 
E Instituição Nacional de Trânsito. 

Questão 17 
“(...) colegiado constituído por 54 representantes, e igual 
número de suplentes, dos órgãos e entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito, e que tem por finalidade assessorar o 
Contran em suas decisões.” Essa descrição diz respeito ao 
A Conselho Interministerial. 
B Fórum Consultivo de Trânsito. 
C Departamento Institucional de Trânsito. 
D Departamento Municipal de Trânsito. 
E Conselho Nacional das Cidades. 

Questão 18 
“(...) órgão executivo máximo da União, cujo dirigente preside 
o Contran e que tem por finalidade, dentre outras, a 
coordenação e a supervisão dos órgãos delegados e a 
execução da Política Nacional de Trânsito.” Essa descrição 
diz respeito ao 
A Fórum Consultivo de Trânsito. 
B Conselho Nacional das Cidades. 
C Ministério das Cidades. 
D Instituto Nacional de Trânsito. 
E Departamento Nacional de Trânsito 

Questão 19 
Em relação à Resolução nº 299/2008, que dispõe sobre a 
padronização dos procedimentos para apresentação de 
defesa de autuação e recurso, em 1ª e 2ª instâncias, contra a 
imposição de penalidade de multa de trânsito, julgue as 
afirmativas abaixo:  
I Os processos de defesa e de recurso, depois de julgados 

e juntamente com o resultado de sua apreciação deverão 
permanecer com o órgão autuador ou a sua JARI. 

II O órgão ou entidade de trânsito ou os órgãos recursais  
não poderão, em hipótese alguma, suprir eventual 
ausência de informação ou documento, mesmo quando 
disponível. 

III O requerente até a realização do julgamento poderá 
desistir, por escrito, da defesa ou recurso apresentado. 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I. 
B I e III. 
C II e III. 
D II. 
E I, II e III. 

Questão 20 
Conforme previsto pela Resolução nº 300/2008, no que tange 
ao condutor envolvido em acidente grave, sobre o que deverá 
conter o ato instaurador do processo administrativo, avalie os 
itens abaixo: 
I a qualificação do condutor; 
II descrição sucinta do fato; 
III indicação dos dispositivos legais pertinentes. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I. 
B II. 
C I, II e III. 
D I e II. 
E III. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

Questão 21 
“É um programa que gerencia todos os sistemas internos da 
máquina, supervisionando o funcionamento de todo o sistema 
e administrando os recursos e facilidades do computador.”  
O texto acima se refere ao: 
A BrOffice.org 3.0 
B Microsoft Power Point 
C Internet Explorer 
D Disco Rígido 
E Sistema Operacional 

Questão 22 
Dentre as alternativas abaixo, qual apresenta um recurso 
presente na Barra de Status do BrOffice.org Writer 3.0?  
A Visualização de livro 
B Tamanho da fonte 
C Linha à mão Livre 
D Controle manual do zoom 
E Inserir nota de fim diretamente 

Questão 23 
Como é denominado o documento gerado pelo Microsoft 
Excel (Br), ou seja o arquivo? 
A Pasta de Trabalho. 
B Planilha. 
C Célula. 
D Coluna. 
E Linha. 

Questão 24 
Após o envio de uma nova mensagem, pela configuração 
padrão do Outlook Express, uma cópia desta mensagem 
enviada será armazenada na pasta:  
A Caixa de entrada 
B Itens enviados 
C Rascunho 
D Caixa de Saída 
E Itens excluídos 
 

Questão 25 
Dentre as teclas de atalho apresentadas abaixo, qual pode 
ser utilizada para carregar novamente a página que está 
sendo exibida no browser Internet Explorer? 
A Ctrl + C 
B Ctrl + V 
C F5 
D Alt + F4 
E Insert 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 26 
De acordo com a Lei 7116/83, dentre outros elementos, a 
Carteira de Identidade conterá: 
I nome da Unidade da Federação;  
II identificação do órgão expedidor;  
III registro geral no órgão emitente, local e data da 

expedição;  
IV fotografia, no formato 3 x 4 cm, assinatura e impressão 

digital do polegar esquerdo do identificado; 
V assinatura do dirigente do órgão expedidor. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, II, III e IV. 
B II, III e IV. 
C I, III, e V. 
D I, II, III e V. 
E I, II e III. 
 
 
 
 

Questão 27 
Também chamada de Acrocefalopolisindactilia Tipo II, a 
Síndrome de Carpenter é uma enfermidade rara e hereditária 
que, entre outras deformidades e anomalias, provoca  
malformações de dedos das mãos e dos pés. Observe a 
seguir as designações dessas malformações, relacionando-as 
à sua respectiva descrição e, posteriormente, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA dessa 
associação: 
 

I Polidactilia a. Dedos extranumerários 

II Braquidactilia b. Curvamento de um dedo 

III Clinodactilia c. Dedos curtos  
 

A I-c;II-b;III-a. 
B I-a;II-c;III-b. 
C I-a;II-b;III-c. 
D I-b;II-a;III-c. 
E I-c;II-a;III-b. 

Questão 28 
Segundo Anomalias que Interferem na Identificação 
Datiloscópica: Sindactilia e Hemimelia (Pinheiro & Silveira), é 
uma doença hereditária rara que apresenta sintomas 
específicos de outras áreas e que não interferem na 
classificação datiloscópica, mas para o interesse dos 
papiloscopistas, exibe hipoplasia de falanges médias com 
polegares curtos e largos, sindactilia, clinodactilia.  
O exposto acima se refere à Síndrome de: 
A Sinostose ou Acrocefalosindactilia V, Subtipo II. 
B Pfeiffer ou Acrocefalosindactilia Tipo I. 
C Apert ou Acrocefalosindactilia Tipo II. 
D Apert ou Metacarpofalangiana Tipo I. 
E Pfeiffer ou Acrocefalosindactilia V, Subtipo I. 

Questão 29 
Considere as assertivas a seguir sobre a regulamentação do 
procedimento de coleta e armazenamento de impressão 
digital nos processos de habilitação, mudança ou adição de 
categoria e renovação da Carteira Nacional de Habilitação – 
CNH. 
I O processo de captura e armazenamento das impressões 

digitais será realizado exclusivamente pelos Órgãos ou 
Entidades Executivos de Trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal.  

II A coleta das imagens das digitais, da fotografia e da 
assinatura do candidato ou condutor é obrigatória e 
deverá ser realizada no momento da abertura do 
formulário RENACH. 

III Em todos os cursos e exames do processo de 
habilitação, mudança ou adição de categoria e renovação 
da Carteira Nacional de Habilitação-CNH, será obrigatória 
a validação da presença dos candidatos e condutores por 
meio da coleta de impressão digital, que será comparada 
com as imagens coletadas quando da abertura do 
formulário RENACH. 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A II e III. 
B I e II. 
C I. 
D II. 
E III. 

Questão 30 
Segundo Classificação e Verificação de Impressões Digitais 
(COSTA:2001), a classificação pode ser feita em dois níveis, 
identificados como:  
A integrado e específico. 
B aberto e fechado. 
C bruto e refinado. 
D integral e variável. 
E robusto e minucioso. 
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Questão 31 
“O método de Galton será usado para fazer a verificação. 
Neste método, consideram-se somente aspectos como 
_________________ e ________________, estruturas que 
aparecem com mais frequência nas impressões digitais.” 
Em: Classificação e Verificação de Impressões Digitais (COSTA:2001), p. 21 

Assinale a alternativa que apresenta as designações que 
preenchem, CORRETA e RESPECTIVAMENTE, as lacunas 
acima. 
A margens iniciais e margens finais 
B linhas simples e linhas paralelas 
C arcos planos e arcos rasos 
D cristas finais e cristas bifurcadas 
E cruzamentos e pontes 

Questão 32 
De acordo com Classificação e Verificação de Impressões 
Digitais (COSTA:2001), as principais etapas destinadas à 
classificação de imagens de impressões digitais são:  
I o cálculo da imagem direcional; 
II a suavização do mapa direcional obtido; 
III o cálculo do índice de Poincaré. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, II e III. 
B II e III. 
C I. 
D II. 
E III. 

Questão 33 
Segundo Classificação e Verificação de Impressões Digitais 
(COSTA:2001), existem dois tipos de arquivos que 
diferenciam a análise de impressões digitais, apresentados, 
CORRETAMENTE, na alternativa: 
A óptico e capacitivo. 
B linear e morfológico. 
C decadactilar e monodactilar. 
D funcional e amostral. 
E principal e secundário. 

Questão 34 
De acordo com Classificação e Verificação de Impressões 
Digitais (COSTA:2001), o sistema AFIS guarda informações 
relacionadas à posição, direção e tipo de vários pontos da 
impressão digital, chamados de 
A valores. 
B critérios. 
C cruzamentos. 
D minúcias. 
E variabilidades. 

Questão 35 
Segundo Classificação e Verificação de Impressões Digitais 
(COSTA:2001), há duas formas de expressar a biometria, 
apresentadas CORRETAMENTE na alternativa: 
A Processamento Total e Processamento Parcial. 
B Reconhecimento Padrão e Reconhecimento Geral. 
C Identificadores Fisiológicos e Identificadores de 

Procedimento. 
D Sistema de Verificação e Sistema de Processamento. 
E Identificadores Gráficos e Identificadores de Procedimento. 

Questão 36 
Considerando Classificação e Verificação de Impressões 
Digitais (COSTA:2001), no que diz respeito à aquisição das 
imagens de uma impressão digital, podemos citar dois 
procedimentos, explicitados CORRETAMENTE na alternativa: 
A Impressão plana e leitor de linhas. 
B Impressão tintada em papel e leitor biométrico. 
C Reconhecimento dactilar e leitor típico. 
D Impressão em carbono e leitor magnético. 
E Identificação automática em papel e leitor eletrônico. 
 

Questão 37 
Considerando o Sistema decadactilar de Vucetich, na 
existência de ponto(s) de confluência entre os sistemas basal, 
marginal e central, há a criação de uma figura típica 
denominada 
A arco. 
B geral. 
C radial. 
D delta. 
E mediana. 

Questão 38 
“A _____________ é a fusão dos dedos das mãos ou dos 
pés, que pode se dar em dois ou mais dedos, unidos entre si 
por membranas interdigitais que se estendem nos mesmos 
dedos.” 
 

De acordo com Anomalias que Interferem na Identificação 
Datiloscópica: Sindactilia e Hemimelia (Pinheiro&Silveira), 
assinale a alternativa que apresenta o termo que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna acima. 
A sindactilia 
B adactilia 
C hemimelia 
D flexão distal 
E flexão anular 

Questão 39 
Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, o 
primeiro método científico de identificação desenvolvido por 
Alphonse Bertillon, em 1879.  
A Topometria. 
B Antropometria.  
C Grafoscopia. 
D Datilometria. 
E Termoscopia. 

Questão 40 
A fórmula dactiloscópica configura-se como fórmula utilizada 
para o arquivamento dos achados obtidos a partir da tomada 
e classificação das impressões digitais de um indivíduo. Na 
fórmula em questão, os dedos da mão direita e os dedos da 
mão esquerda, constituem, respectivamente:  
A a conjunção e a secção.  
B a série e a classificação. 
C a série e a secção. 
D a divisão e a subdivisão. 
E a sistematização e a ordenação. 

Questão 41 
Mauro aplicou um capital de R$ 520,00 sob a taxa de 2,5% ao 
mês em um banco que utiliza o regime de juros simples. 
Sabendo que Mauro deseja usar o montante gerado para 
comprar um computador cujo valor é R$ 1200,00, então ele 
deverá manter tal aplicação por pelo menos: 
A 55 meses. 
B 52 meses. 
C 60 meses. 
D 64 meses. 
E 53 meses. 

Questão 42 
Determinada rede de hotéis possui três unidades. A primeira 
unidade possui 400 quartos e conta com uma proporção de 
um funcionário para cada cinco quartos. Cada uma das 
demais unidades têm o triplo de quartos da primeira unidade, 
mas também mantém a proporção de um funcionário para 
cada cinco quartos. Sendo assim, contando as três unidades, 
quantos funcionários essa rede de hotéis possui atualmente? 
A 340 
B 280 
C 320 
D 560 
E 410 
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Questão 43 
As flores do jardim de Isabel começam a florescer no primeiro 
dia da primavera, obedecendo a uma progressão aritmética 
cuja razão é 7. Hoje, primeiro dia da primavera, 5 flores 
floresceram. Sendo assim, qual o total de flores que já terão 
florescido ao fim do décimo dia dessa mesma estação? 
A 230 
B 420 
C 455 
D 275 
E 365 

Questão 44 
Um copo fica embaixo de uma torneira que goteja uma vez 
por segundo, fazendo com que em 12 horas a água atinja o 
limite do copo. Se esse mesmo copo ficar embaixo de duas 
torneiras que gotejem da mesma forma, em quanto tempo a 
água atingirá o limite do copo, considerando que o volume de 
cada gota é sempre o mesmo em todas as situações? 
A Em menos de 4 horas. 
B Em exatamente 6 horas. 
C Em mais de 9 horas. 
D Em menos de 3 horas. 
E Em exatamente 11 horas. 

Questão 45 

Assinale a seguir o conjunto a que pertence o número √ : 
A Números inteiros. 
B Números racionais. 
C Números inteiros e naturais. 
D Números racionais e irracionais. 
E Números irracionais. 
 
 

ATENÇÃO: AS QUESTÕES DE 46 A 50 SÃO RELATIVAS 
À LÍNGUA ESTRANGEIRA. RESPONDA SOMENTE ÀS 
QUESTÕES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA POR VOCÊ 
ESCOLHIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO (INGLÊS OU 

ESPANHOL). 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS 

Texto para responder às questões 46 a 48. 
 

 

Brazil Prepares For Tourist Boom 
Brazil is preparing for major tourist invasion as two of the 
world’s biggest sporting events are scheduled to be held in the 
country in the coming years. The 2014 World Cup is the first 
global football championship held in South America in almost 
40 years and the first Olympic Summer Games ever will be 
staged in Rio de Janeiro in 2016. 
According to the country’s tourist board Brazil is expecting 
twice the number of visitors that it has in normal years. In 
2010, about 5 million visitors came to the South American 
country. That is a very low number compared to France which 
has almost 80 million visitors a year and the US with 60 
million.(…) 
Brazil’s economy is booming and the money that it is 
generating is being invested in infrastructure and projects for 
the future. Airports are being improved, roads are being built 
and public transportation expanded. New hotels are being 
constructed and more and more people are being employed 
and trained to handle the influx of tourists in the coming years. 
Over half a million visitors are expected to come to Brazil 
during the World Cup in 2014. Tourist organizations hope that 
many of them will get a lasting impression of the country so 
that they might come back sometime. The Brazilian 
government hopes that successful sporting events will give 
the country a major boost in tourism, like the Sydney Olympics 
did in 2000 or the World Cup in South Africa in 2010. 
As 12 cities prepare to host the matches of the football World 
Cup Brazil wants to show the world that it cannot only play 

football and dance to samba rhythms but also organize high-
scale events. 
Once tourists are in the country they should not only 
concentrate on the sporting highlights but also visit many 
other spectacular attractions that Brazil has to offer, like the 
Iguaçu Falls in the south, or the Amazon rainforest in the north 
and central parts of the country.(…) 
Extraído de <http://www.english-online.at/ >     Acesso em 04/07/2013 

Questão 46 
Considerando a flexão em número das classes gramaticais 
das palavras em Inglês, como ficariam, respectivamente, os 
vocábulos country, influx e many na forma plural? 
A countries – influxes – many 
B countries – influxes - manies 
C countryes – influxes – manies 
D countryes – influx - manies 
E countries – influx – many 

Questão 47 
De acordo com o texto, qual a expectativa do número de 
turistas que devem vir ao Brasil durante a copa do mundo de 
2014?  
A Exatos quinze milhões. 
B Exatos cinco milhões. 
C Exato um milhão e meio. 
D Pouco menos de meio milhão. 
E Mais de meio milhão. 

Questão 48 
São advérbios os vocábulos a seguir, retirados do texto, 
EXCETO o exposto na alternativa: 
A many 
B twice 
C only 
D almost 
E ever 

Questão 49 
Uma turista irlandesa, dirigindo um carro alugado, estacionou 
em local proibido. Ao ser abordada pelo agente de trânsito, 
ela alegou que na placa em que a proibição estava indicada 
não havia tradução para o Inglês e, por isso, ela não 
entendeu o que estava escrito. 
Assinale a seguir a alternativa que traz, corretamente, essa 
proibição quanto ao estacionamento, em Inglês: 
A No Estating. 
B No Parking. 
C Don’t estate cars here. 
D Is prohibiting park in this area. 
E Don’t parked cars here. 

Questão 50 
Leia os excertos a seguir, retirados do texto: 
 

1. “the first global football championship held in South 
America” 

2. “roads are being built” 
3. “people are being employed and trained” 
 

As formas infinitivas dos verbos destacados acima se 
encontram dispostas, correta e respectivamente, na 
alternativa: 
A to hold – to build – to employee – to traine 
B to held – to built – to employ – to train 
C to hold – to build – to employ – to train 
D to hold – to built – to employ – to trainee 
E to held – to build – to employee – to trainee 
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REDAÇÃO  **LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:** 
 

 

1 Leia atentamente a REFLEXÃO DE APOIO e a PROPOSTA DA REDAÇÃO, selecione, organize e relacione 
argumentos, fatos e opiniões para sustentar suas ideias e pontos de vista. Em seguida, estruture sua redação em língua 
portuguesa, observando a correção de linguagem, a clareza e a coerência do texto produzido. 

2 Use os espaços para rascunho indicados na presente folha. Em seguida, transcreva a redação para a FOLHA OFICIAL 
DE REDAÇÃO, nos locais apropriados, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

3 A FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO que será corrigida é identificada somente com o número de inscrição do candidato. O 
candidato que se identificar na FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO será automaticamente eliminado. 

4 A parte da FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO do candidato, onde constam o seu nome e sua assinatura, é destacável 
após o preenchimento da redação. Após o preenchimento da redação, o candidato será o responsável por destacar a 
sua identificação da FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO e entrega-la separada ao aplicador. 

5 Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta para escrever a redação na FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO. 

6 Escreva no espaço apropriado da FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO, obedecendo ao número de linhas delimitado. 

7 Você não poderá fazer nenhuma marcação (nome, número, etc) na FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO, a não ser no 
espaço a isso reservado, sob pena de ter sua prova anulada. 

8 Dê um título ao seu texto. O Título da Redação não será contado como linha de redação. 

9 Será considerada fora do tema, recebendo nota zero, a redação que fugir completamente ao assunto proposto pelo 
tema da prova, bem como no caso de o candidato tomar como tema outro assunto sugerido por algum outro texto 
constante da prova. Ainda, nos casos em que o candidato fizer cópia do tema ou parte dele, o número de linhas 
correspondentes à cópia será descontado. Se as linhas restantes não somarem, no mínimo, vinte, a redação receberá 
nota zero. 

10 Receberá nota zero, ainda: a redação em versos e/ou poesia; a redação que não apresentar, no mínimo, 20 (vinte) linhas e, 
no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas; a redação escrita a lápis e/ou de forma ilegível; a redação que fugir às orientações dadas 
no caderno de provas. 

 
 

 

 

R E F L E X Ã O  D E  A P O I O  

Leia os textos de apoio abaixo: 
ENERGIA QUE VEM DA SUJEIRA 

Noruega importa lixo para produzir eletricidade 
Com usinas incineradoras capazes de queimar mais lixo do que a população produz, a capital da Noruega começou a importar resíduos da 

Inglaterra, Irlanda e Suécia para gerar eletricidade. 

Um mês depois de anunciar para o mundo a proposta de importar lixo de outros países para produzir eletricidade - e 
surpreender muita gente -, a Noruega iniciou a atividade. A capital do país, Oslo, já está recebendo resíduos da Irlanda, Suécia 
e Inglaterra.  
Os países estão enviando para a cidade norueguesa lixo doméstico, industrial e, até mesmo, hospitalar. A decisão de receber 
os resíduos foi tomada pelo governo devido a grande capacidade das usinas incineradoras da região, que atualmente não é 
atendida. A população da Noruega produz cerca de 136 milhões de toneladas de lixo por ano, enquanto as usinas 
conseguiriam queimar mais de 635 milhões de toneladas no mesmo período.  
Os resíduos que chegam à capital, assim como os que são produzidos pela própria população, são enviados para as usinas 
incineradoras e transformados em eletricidade. Atualmente, a queima de lixo consegue atender a demanda energética de 
metade da cidade de Oslo, diminuindo o uso de combustíveis fósseis na região.  
A maioria da população do país aprova a importação de lixo, mas algumas entidades ambientalistas são contra, dizendo que a 
atividade incentiva ainda mais a produção de lixo - que já é considerada um grande problema ambiental global. Sob críticas e 
elogios, o governo da Noruega segue com a atividade e pretende conquistar também o "mercado de lixo" norte-americano, 
uma vez que o transporte marítimo para realizar a importação é considerado relativamente barato. 
Fonte: http://planetasustentavel.abril.com.br/ 

 
DESCARTE INCONSEQUENTE 

Apenas 60% do lixo do Brasil terá destino correto em 2014 
Estimativa da Abrelpe garante que, se o Brasil não acelerar o ritmo das mudanças no setor de gestão de resíduos sólidos, cerca de 40% do 

lixo produzido pela população continuará a ser descartado de forma incorreta em 2014, quando vence o prazo dado pela Política Nacional de 
Resíduos Sólidos para que as cidades acabem com os lixões. 

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) apresentou estimativa que revela 
que o Brasil ainda deixa muito a desejar quando o assunto é a gestão de resíduos sólidos.  
Segundo a avaliação, o país avança lentamente no setor e, se não acelerar o ritmo, terá apenas 60% de seu lixo sendo 
destinado corretamente em 2014 - ano em que, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), todos os 
municípios brasileiros deveriam estar com seus lixões desativados e substituídos por aterros sanitários.  
Ainda segundo a estimativa da Abrelpe, no ritmo em que está, o Brasil só vai conseguir universalizar a coleta de resíduos 
urbanos em 2020 ou mais. "A perspectiva da Abrelpe leva em conta as médias nacionais de gestão de resíduos. O Brasil é um 
país continental e as diferenças regionais são gritantes nesse setor, o que significa que o processo de universalização da 
coleta de resíduos urbanos pode atrasar ainda mais", explica Carlos Silva Filho, diretor executivo da Associação.  
Divulgado em maio, o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2012 apontou que o país deu destino incorreto a quase 24 
milhões de toneladas de lixo no ano passado, o que equivale a 168 estádios do Maracanã lotados. 
Fonte: http://planetasustentavel.abril.com.br/ 

 
 



 Página 10  Caderno de Questões – DETRAN - RJ – 002 - Assistente Técnico de Identificação Civil - TIPO D 

P R O P O S T A  D A  R E D A Ç Ã O  
 

Redija uma dissertação em prosa, na qual você discuta, com base nos textos apresentados e no seu repertório, sobre a gestão 
do lixo no Brasil.  
 

 

RASCUNHO (O candidato não poderá levar esta folha) 

 

TÍTULO: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  
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FOLHA DE RASCUNHO 
O Candidato poderá levar esta folha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução 

total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob 
quaisquer meios, sem permissão expressa do Grupo Makiyama. 

 

 

 
 


