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ESTE CADERNO DE QUESTÕES É DO TIPO A - CINZA. 

MARQUE NA SUA FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA. 
 
 

Cargo: 004 - Assistente Técnico de Trânsito 
 

 
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: 

A cultura forma sábios. 

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

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 

A 

Inglês
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto para responder às questões de 01 a 05. 
 

O mito de Narciso 
Narciso era um jovem extremamente belo, porém insensível 
ao amor. Muitas ninfas apaixonaram-se por ele, sem nenhum 
sucesso. A ninfa Eco declarou-lhe seu amor e, ao ser 
repelida, ficou tão desesperada que começou a definhar. 
Suas carnes desapareceram, seus ossos transformaram-se 
em rocha, restando apenas a voz. Nêmesis, que viu tudo do 
Olimpo, condenou Narciso a um triste fim. 
Um dia, cansado da caça e com sede, Narciso aproximou-se 
de uma fonte de águas claras. Debruçou-se para banhar-se 
quando viu, surpreso, uma bela figura que olhava para ele de 
dentro da fonte. Não sabia que era a própria imagem, pensou 
que fosse algum espírito que habitava as águas. Apaixonou-
se de tal forma por aquele ser que não conseguiu mais sair 
dali, esquecido do alimento e da água. Seu corpo definhava. 
As cores e o vigor o abandonaram. E quando gritava “Ai, Ai”, 
apenas Eco respondia. 
Assim o jovem morreu. As ninfas choraram seu triste destino. 
Prepararam uma pira funerária e teriam cremado seu corpo 
se o tivessem encontrado. Em seu lugar, encontraram uma 
flor que recebeu o nome de narciso. 
 

Disponível em <www.sca.org.br/artigos/Narciso.pdf>.  Acesso em 26/04/2013 

Questão 01 
A palavra repelida, no texto, tem o mesmo sentido de: 
A Insensibilizada. 
B Rejeitada. 
C Desesperada. 
D Envergonhada. 
E Condenada. 

Questão 02 
De acordo com o texto, Narciso: 
A Apaixonava-se com facilidade por todas as belas ninfas. 
B Costumava declarar seu amor insensível às ninfas. 
C Era belo e insensível ao amor, mas sempre acabava 

cedendo ao amor das ninfas. 
D Apesar de ter extrema beleza, não ligava para o amor. 
E Não fazia sucesso entre as ninfas, que não o achavam 

belo. 

Questão 03 
Quem resolveu castigar Narciso com um triste fim? 
A As ninfas apaixonadas. 
B Ele próprio. 
C Olimpo.  
D Eco. 
E Nêmesis. 

Questão 04 
De acordo com o texto acima, Narciso morreu  
A afogado, pois, cansado de caçar e pescar, desmaiou e 

caiu dentro da fonte. 
B afogado, tentando pegar seu reflexo dentro da água. 
C aos poucos, pois já não comia nem bebia água. 
D ao ser arrebatado por um espírito que habitava as águas 

da fonte. 
E aprisionado à beira da fonte pelas ninfas, pois já não 

conseguia mais sair dali. 

Questão 05 
Logo após a morte de Narciso, as ninfas: 
A Não encontraram o corpo dele e, portanto, não puderam 

cremá-lo como pretendiam. 
B Não contiveram a dor que sentiam pela morte dele, 

gritando “Ai, Ai”. 
C Choraram de arrependimento por terem matado o jovem 

de forma tão insensível. 
D Choraram durante toda a cerimônia de cremação de 

Narciso. 
E Plantaram uma flor com o mesmo nome do jovem em 

cima da sepultura dele. 

Questão 06 
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à concordância 
verbal: 
A Vendem-se um fogão, uma geladeira e um guarda-roupa. 
B Os dias futuros hão de ser melhores do que os 

presentes. 
C Nenhum dos projetos apresentados agradou ao chefe. 
D Fazem quinze dias que não como chocolate. 
E Apresse-se, que já é uma da tarde! 

Questão 07 
Assinale a única alternativa em que a concordância verbal 
esteja CORRETA. 
A Devem haver aproximadamente quinhentas crianças 

dentre daquele minúsculo espaço. 
B Precisam-se de operários para a obra de construção do 

estádio que sediará a Copa do Mundo. 
C Metade dos candidatos aprovados na prova teste não 

apresentaram todos os documentos necessários. 
D Vende-se, desde que o pagamento seja feito à vista, 

apartamentos, neste condomínio, com 50% de desconto. 
E É televisionado, neste exato momento, as manifestações 

que estão ocorrendo em todo o país. 

Questão 08 
Em qual das alternativas abaixo o emprego da vírgula está 
CORRETO? 
A Gostaria muito, de ir ao cinema hoje à noite. 
B As crianças vão ao clube, a menos que chova. 
C O ideal para se fazer uma boa salada é, escolher 

ingredientes frescos. 
D Às vezes as mães, são exageradamente superprotetoras. 
E Quando o professor chegou todos, ficaram em silêncio. 

Questão 09 

Ele tende a acertar e manter seu compasso ideal. 
 

Como ficam os verbos grifados no trecho acima conjugados 
na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do 
indicativo, respectivamente? 
A tendia e mantinha  
B tenda e mantenha  
C tenderia e manteria 
D tendeu e manteve 
E tendesse e mantivesse 

Questão 10 

Nesse caso, a frequência cardíaca se eleva tanto que o 
coração treme em vez de bater. 

Na período acima, observa-se nas orações, respectivamente, 
uma relação de: 
A consequência e temporalidade. 
B explicação e causa. 
C causa e consequência. 
D consequência e explicação. 
E finalidade e explicação. 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 
 

Para responder as questões desta prova deve-se adotar a 
sigla CTB para Código de Trânsito Brasileiro. 

 

Questão 11 
De acordo com o CTB, os órgãos e entidades de trânsito 
pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão 
prioridade em suas ações à  
A informatização dos meios de monitoramento do trânsito. 
B fiscalização e controle das normas de conduta no trânsito. 
C orientação de conduta e correção punitiva, quando 

necessário. 
D engenharia de trânsito no favorecimento do 

deslocamento. 
E defesa da vida, preservação da saúde e do meio-

ambiente. 
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Questão 12 
Assinale a única alternativa que NÃO se configura como um 
dever do usuário terrestre, de acordo com o CTB. 
A Abster-se de todo ato que possa constituir perigo para o 

trânsito. 
B Abster-se de depositar objetos ou substâncias nas vias 

públicas. 
C Abster-se de todo ato que possa constituir obstáculo para 

o trânsito. 
D Abster-se de circular nas vias públicas com veículos não 

motorizados. 
E Abster-se de todo ato que possa causar danos a 

propriedades públicas ou privadas. 

Questão 13 
De acordo com o CTB, o trânsito de veículos nas vias 
terrestres abertas à circulação obedecerá, dentre outras, à 
seguinte norma: 
A o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos 

acostamentos, poderá ocorrer para que se adentre ou se 
saia dos imóveis e em situações de grandes 
congestionamentos. 

B o uso de dispositivos de iluminação vermelha intermitente 
poderá ocorrer quando o veículo possuir o dispositivo e o 
motorista estiver em uma situação emergencial. 

C os veículos precedidos de batedores terão prioridade de 
passagem, respeitadas as demais normas de circulação. 

D os veículos de menor porte serão sempre responsáveis 
pela segurança dos maiores, pois esses exigem maior 
tempo para parada. 

E os veículos não motorizados serão sempre responsáveis 
pela segurança dos motorizados, pois os veículos não 
motorizados possuem melhores condições de controle. 

Questão 14 
De acordo com o CTB, o condutor utilizará o pisca-alerta 
quando a regulamentação da via assim o determinar e: 
A em imobilizações ou situações de emergência. 
B como indicação de que está seguindo outro veículo. 
C como indicação de que efetuará ultrapassagem. 
D em necessidade de chamar a atenção de pedestres. 
E em condições de neblina e mau tempo. 

Questão 15 
De acordo com o CTB, as vias abertas à circulação, de 
acordo com sua utilização, classificam-se em: vias urbanas e 
vias rurais. São classificadas como vias urbanas: 
A Rodovias, estradas e via local. 
B Via de trânsito rápido, estradas e via coletora. 
C Rodovias, via arterial e via local. 
D Estradas, via coletora e via local. 
E Via Arterial, via coletora, via local e via de trânsito rápido. 

Questão 16 
“Tem por finalidade informar aos usuários as condições, 
proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas 
mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui 
infração.” 
De acordo com o Anexo II do CTB, a descrição acima diz 
respeito à sinalização de: 
A regulamentação. 
B punição. 
C indicação. 
D advertência. 
E fluxo de trânsito. 

Questão 17 
O Anexo II do CTB normatiza que à sinalização de 
advertência estão associadas as cores: 
A branca, preta e vermelha. 
B amarela e preta. 
C azul e branca. 
D verde e branca. 
E vermelha e branca. 

Questão 18 
“Mantém alguns padrões cuja mescla e a forma de coloração 
na via definem os diversos tipos de sinais. Seu padrão de 
traçado pode ser: Símbolos e Legendas; Tracejado ou 
Seccionado e Contínuo.” 
A afirmação acima faz referência a qual sinalização? 
A vertical. 
B regulamentar. 
C educativa. 
D horizontal. 
E indicativa. 

Questão 19 
 “(...) acompanhar e coordenar as atividades de 
administração, educação, engenharia, fiscalização, 
policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, 
registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do 
Sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN (...)”, de 
acordo com o CTB, é competência dos Conselhos Estaduais 
de Trânsito e 
A do Conselho de Trânsito do Distrito Federal. 
B das Câmaras temáticas. 
C da JARI. 
D dos Ministérios das Cidades. 
E dos Fóruns Municipais de trânsito. 

Questão 20 
Organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de 
Habilitação – RENACH e o Registro Nacional de Veículos 
Automotores – RENAVAM, de acordo com o CTB, são 
competências: 
A do Sistema Estadual de Trânsito. 
B das JARIs. 
C das Câmaras temáticas. 
D dos Ministérios das Cidades. 
E do órgão máximo executivo de trânsito da União. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

Questão 21 
Dentre as fórmulas abaixo do Microsoft Excel, qual faz 
referência a um intervalo de células? 
A =A2&B4 
B =A6^G10 
C =SOMA(A1:A10) 
D =F5/F10 
E =$S$10*A3 

Questão 22 
Dentre as teclas de atalho apresentadas abaixo, qual pode 
ser utilizada para fechar uma janela no Windows XP? 
A Ctrl + A 
B Ctrl + W 
C Alt + Tab 
D Alt + F4 
E Home 

Questão 23 
“Localizada na parte inferior da tela, em sua configuração 
padrão, contém o botão Iniciar, data e hora do sistema e 
exibe todos os programas que estão executados pelo 
sistema”. 

A que elemento do Windows XP se refere o texto acima? 
A Barra de tarefas. 
B Menu sistemas. 
C Pasta Meu computador. 
D Barra de ferramentas. 
E Menu propriedades do Sistema. 
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Questão 24 
O comando/ícone que tem a função de desenhar uma linha 
no meio do texto selecionado, presente no Microsoft Word 
2007 Br, é denominado: 
A Sublinhado. 
B Subscrito. 
C Tachado 
D Negrito. 
E Itálico. 

Questão 25 
Para enviar uma mensagem recebida juntamente com os 
seus anexos para outras pessoas, no Outlook Express, deve-
se clicar no comando/ícone: 
A Responder a todos. 
B Responder. 
C Endereços. 
D Encaminhar. 
E Localizar. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 26 
O CTB, afirma que se “(...) estabelecerá, anualmente, os 
temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional 
que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou 
entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos 
períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados 
e à Semana Nacional de Trânsito.” 
É o responsável pela realização dessa norma: 
A O CONTRAN. 
B O DENATRAN. 
C O DETRAN. 
D O DEMULTRAN. 
E O CIRETRAN. 

Questão 27 
De acordo com o CTB, conduzir veículo sem os documentos 
de porte obrigatório caracteriza: 

A Infração média, penalidade de multa. 

B Infração grave, penalidade de multa e apreensão do 
veículo. 

C Infração gravíssima, penalidade de multa e suspensão do 
direito de dirigir, além de medida administrativa de 
retenção do veículo até a apresentação do documento. 

D Infração média, penalidade de multa e medida 
administrativa de retenção do veículo até a apresentação 
do documento. 

E Infração leve, penalidade de multa e medida 
administrativa de retenção do veículo até a apresentação 
do documento. 

Questão 28 
O CTB determina que para cada grau de infração cometida 
seja computado um número específico de pontos.  Assinale a 
alternativa que apresenta a relação correta entre gravidade e 
número de pontos, tal qual definido no CTB. 
A gravíssima: 7; grave: 5; média: 4 e leve: 2. 
B gravíssima: 6; grave: 5; média: 4 e leve: 2. 
C gravíssima: 8; grave: 6; média: 4 e leve: 3. 
D gravíssima: 7; grave: 4; média: 3 e leve: 1. 
E gravíssima: 9; grave: 3; média: 2 e leve: 1. 

Questão 29 
No caso de ocorrer infração prevista na legislação de trânsito 
de responsabilidade do proprietário, e este estiver conduzindo 
o veículo, e assinar o Auto de Infração, este valerá como: 
A Formulário de Identificação do Condutor. 
B Notificação da Autuação. 
C Defesa da Autuação. 
D Notificação de Penalidade de Multa. 
E Multa. 
 

Questão 30 
De acordo com a Portaria Nº 59, de 25 Outubro de 2007, e 
seu Anexo II, são campos de preenchimento obrigatório do 
Auto de Infração, Bloco 4 – Identificação do Local, Data e 
Hora do Cometimento da Infração, mesmo em estradas e 
rodovias, os elencados abaixo, EXCETO: 
A CAMPO 1 – ‘LOCAL DA INFRAÇÃO’ 
B CAMPO 3 – ‘HORA’ 
C CAMPO 2 – ‘DATA’ 
D CAMPO 5 – ‘NOME DO MUNICÍPIO’ 
E CAMPO 6 – ‘UF’ 

Questão 31 
Assinale a alternativa CORRETA sobre licenciamento, 
conforme previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).  
A No caso de transferência de residência ou domicílio, não 

será válido, durante o exercício, o licenciamento de 
origem. 

B Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e 
terão sua circulação regulada pelo SISCSV (Sistema de 
Certificação de Segurança Veicular e Vistorias) durante o 
trajeto entre a fábrica e o Município de destino. 

C O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao 
veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, 
no modelo e especificações estabelecidos pelo SINIAV 
(Sistema Nacional de Identificação Automática de 
Veículos). 

D Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou 
semi-reboque, para transitar na via, não precisa ser  
licenciado anualmente pelo órgão  executivo de trânsito 
do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado 
o veículo. 

E O veículo somente será considerado licenciado estando 
quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas 
de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 
independentemente da responsabilidade pelas infrações 
cometidas. 

Questão 32 
Analise as assertivas a seguir, considerando a Resolução n⁰ 
155/2004, que estabelece as bases para a organização e o 
funcionamento do Registro Nacional de Infrações de Trânsito 
– RENAINF.   
I O RENAINF é um sistema de gerenciamento e controle 

de infrações de trânsito, integrado ao sistema de Registro 
Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM e ao 
Registro Nacional de Condutores Habilitados – RENACH. 

II O RENAINF tem por finalidade criar a base nacional de 
infrações de trânsito e proporcionar condições 
operacionais para o registro das mesmas, viabilizando o 
processamento dos autos de infrações, das ocorrências e 
o intercâmbio de informações. 

III As infrações de trânsito cometidas em unidades da 
Federação diferentes da de licenciamento do veículo 
deverão ser registradas no RENAINF para fins de 
arrecadação. 

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

Questão 33 
Tendo em vista o previsto pelo Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de 

Janeiro (Decreto n⁰ 2479/79), havendo dolo ou má fé, a falta 
de cumprimento dos deveres será punida com pena de 
A multa. 
B jubilação. 
C suspensão. 
D advertência. 
E destituição de função. 



 Página 6  Caderno de Questões – DETRAN - RJ – 004 - Assistente Técnico de Trânsito - TIPO A 

Questão 34 
Conforme previsto pelo Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro 

(Decreto n⁰ 2479/79), no que tange à Responsabilidade, está 
INCORRETO afirmar: 
A Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário 

responde civil, penal e administrativamente. 
B As cominações civis, penais e disciplinares não poderão 

cumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, 
bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. 

C A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso 
ou culposo que importe em prejuízo da Fazenda Estadual 
ou de terceiros. 

D A responsabilidade administrativa resulta de atos 
praticados ou omissões ocorridas no desempenho do 
cargo ou função, ou fora dele, quando comprometedores 
da dignidade e do decoro da função pública. 

E A responsabilidade penal abrange os crimes e 
contravenções imputados ao funcionário nessa qualidade. 

Questão 35 

De acordo com a Resolução n⁰ 306/2009, que cria o código 
numérico de segurança para o Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo – CRLV, assinale a única 
alternativa CORRETA. 
A O código numérico de segurança será composto de 

08(oito) dígitos gerados a partir de algoritmo específico, 
de propriedade do Departamento Nacional de Trânsito – 
DENATRAN. 

B O código numérico de segurança será composto pelos 
dados individuais de cada CRLV e fornecido pelo sistema 
central do Registro Nacional de Condutores Habilitados - 
RENACH, permitindo a validação do documento.  

C Na emissão do CRLV, será obrigatória a impressão do 
código numérico de segurança na parte inferior do 
certificado, no mesmo local destinado à assinatura do 
Expedidor.  

D O código numérico de segurança será considerado a 
assinatura eletrônica do RENACH no CRLV e deverá vir 
acompanhado da matrícula e nome da autoridade 
expedidora. 

E A implantação do código numérico de segurança nos 
CRLV, para os órgãos executivos de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal, não será obrigatória. 

Questão 36 
Considerando a Resolução 314/2009, assinale a alternativa 
que apresenta uma informação CORRETA sobre a execução 
das campanhas educativas de trânsito, promovidas pelos 
órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. 
A Entende-se por campanha educativa toda a ação que tem 

por objetivo exigir da população ou segmento da 
população a adoção de comportamentos que lhe tragam 
segurança e qualidade de vida no trânsito. 

B A visão predominante na sociedade de que os espaços 
de circulação são prioritários – ou até exclusivos – para 
os usuários de veículos, especialmente dos veículos 
motorizados individuais, deve ser também objeto de 
preocupação das campanhas. 

C As campanhas educativas de trânsito devem provocar 
comportamentos éticos e de cidadania, e são voltadas 
especificamente à promoção da segurança no trânsito. 

D Para que as campanhas educativas de trânsito surtam 
efeitos, é fundamental que os órgãos e entidades do SNT 
adotem uma metodologia que focalize a ocorrência de 
determinados acidentes de trânsito. 

E A veiculação de campanhas configura-se como atividade 
fortuita ou casual, de modo que a disponibilidade da 
mídia e de recursos financeiros é suficiente para 
desenvolver uma campanha educativa de trânsito. 

Questão 37 
De acordo com o Plano de Cargos e Vencimentos do 
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro 

(Decreto n⁰ 4781/2006), assinale a alternativa que apresenta, 
CORRETAMENTE, um dos objetivos do Programa de 
Avaliação de Desempenho dos servidores do DETRAN-RJ.  
A Analisar e aferir o comportamento do servidor, exigindo a 

correção de rumos e buscando o alcance dos objetivos 
fixados para o exercício. 

B Determinar os processos de trabalho, especificando como 
o servidor deve executar as tarefas que lhe são 
atribuídas, para que ele possa contribuir para o 
desenvolvimento do trabalho. 

C Desenvolver as competências funcionais, eliminando as 
lacunas de capacitação e determinando as ações 
adequadas para o aperfeiçoamento técnico dos 
servidores. 

D Fundamentar a perda do cargo por servidor estável, ao 
qual será assegurada ampla defesa, conforme 
estabelecido na Constituição Federal. 

E Subsidiar cursos de aperfeiçoamento, desde que estejam 
voltados, especificamente, para a área de atuação do 
servidor.  

Questão 38 
De acordo com o CTB, “No âmbito da educação para o 
trânsito caberá ao_______________, mediante proposta do 
CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo 
condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso 
de acidente de trânsito.” 
Assinale a alternativa cujo conteúdo completa 
CORRETAMENTE a lacuna do trecho acima. 
A Ministério da Saúde. 
B Ministério dos Transportes. 
C Ministério da Fazenda. 
D Ministério da Educação. 
E Ministério da Justiça. 

Questão 39 
Sobre o uso da abreviatura na redação oficial, de acordo com 
O Manual de Redação Oficial do Poder Executivo do Estado 
do Rio de Janeiro, avalie as afirmativas: 
I Ao utilizar a abreviatura no plural, deve-se colocar um s 

minúsculo, como em docs., profs., ou se duplicam as 
letras, como em AA. = Autores e pp. = páginas.  

II Nas referências bibliográficas, deve-se empregar a 
abreviatura no singular, como em 40 p., p. 15 d 20, v. 1 e 
2, n. 8 e 9. 

III Em documentos, deve-se empregar a abreviatura do 
nome geográfico, como em RJ = Rio de Janeiro e SP = 
São Paulo. 

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

Questão 40 
De acordo com O Manual de Redação Oficial do Poder 
Executivo do Estado do Rio de Janeiro, faz parte da estrutura 
de uma Ata os itens abaixo, EXCETO: 
A Título. 
B Fecho. 
C Texto de abertura. 
D Texto de desenvolvimento. 
E Vocativo. 
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Questão 41 
Uma artesã recebe R$ 0,80 por cada chaveiro que produz e 
mais um bônus de R$ 40,00 a cada 60 chaveiros produzidos. 
Se produzir 2400 chaveiros, quanto receberá ao todo, isto é, 
contando o preço por chaveiro e o bônus? 
A R$ 1600,00 
B R$ 1920,00 
C R$ 3520,00 
D R$ 3250,00 
E R$ 1632,00 

Questão 42 
Para fins de estudo, uma espécie rara de insetos é criada em 
determinado laboratório. Os criadores observaram que o 
número de insetos nascidos por dia obedece a uma 
progressão geométrica, de forma que no primeiro e no quarto 
dia nasceram, respectivamente, 5 insetos e 135 insetos. 
Sendo assim, quantos insetos terão nascido na primeira 
semana de criação?  
A 4655 
B 5465 
C 3775 
D 6872 
E 4895 

Questão 43 
Dos 1200 funcionários de determinada empresa, 15% têm 
menos de 30 anos, 1/6 têm de 31 a 35 anos e os demais têm 
mais de 35 anos. Dentre esses, o número de funcionários 
com idade de 36 a 40 anos corresponde ao quádruplo do 
número de funcionários com mais de 40 anos. Assim, quantos 
são os que têm de 36 a 40 anos? 
A 164 
B 200 
C 554 
D 360 
E 656 

Questão 44 
Assinale a seguir a alternativa que apresenta o nome do 
conjunto numérico que compreende, simultaneamente, os 
números -0,75 e 1: 
A Inteiros. 
B Racionais 
C Irracionais. 
D Naturais. 
E Complexos. 

Questão 45 
Determinado veículo, quando abastecido com um volume de 
12 litros do combustível A pode percorrer uma distância de 
até 60 km antes que o combustível acabe. No entanto, esse 
mesmo veículo pode percorrer o triplo dessa distância quando 
é abastecido com um volume igual de combustível B. Sendo 
assim, com o volume de um litro do combustível B tal veículo 
pode percorrer até 
A 10 km. 
B 5 km. 
C 20 km. 
D 25 km. 
E 15 km. 
 
 
 

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. 
 

Russia and Qatar awarded 2018 and 2022 FIFA World 
Cups 
 

The FIFA Executive Committee has chosen Russia to host the 
2018 FIFA World Cup™, while the 2022 FIFA World Cup™ 
was awarded to Qatar. FIFA President Joseph S. Blatter 
announced the result of the FIFA Executive Committee's 
secret vote on Thursday 2 December 2010 in Zurich’s Messe. 
In lauding the victorious nations, the FIFA President also 
made a point of praising those who missed out. He said: “I 
have to say thanks to the Executive Committee of FIFA 
because for 2018 and 2022 we go to new lands, because the 
FIFA World Cup has never been in Eastern Europe or the 
Middle East. So, I'm a happy president when we speak of the 
development of football.  
"But I have to give big compliments to all the bidders for the 
big job they have done and the messages they have 
delivered. All have delivered the message that football is more 
than just a game. Football is not only about winning; it is also 
a school of life where you must learn to lose, and that is not 
easy.” 
England, Netherlands and Belgium, Spain and Portugal, and 
Russia all submitted bids for the right to stage the 2018 finals. 
Both England and Spain are previous FIFA World Cup hosts, 
with the 1966 tournament on English soil ending in the Three 
Lions' only world crown to date. The Iberians staged the 1982 
edition of world football’s showpiece event, when the Trophy 
was won by Italy. (…) 
<http://www.fifa.com/>  Acesso em 02/07/2013. 

Questão 46 
“The Iberians staged the 1982 edition of world football’s 
showpiece event” 
O adjetivo sublinhado acima está se referindo a: 
A Itália 
B Inglaterra 
C Espanha 
D Bélgica  
E Holanda 

Questão 47 
De acordo com o disposto no texto, em que regiões a Copa 
do mundo de futebol nunca foi sediada? 
A Europa Oriental e Europa Ocidental. 
B Leste Europeu e Oriente Médio. 
C Oeste Europeu e Oriente Médio. 
D Oeste Europeu e Emirados Árabes. 
E Centro Europeu e Centro- Oriente.  

Questão 48 
De acordo com o segundo parágrafo, o Presidente da FIFA 
fez questão de elogiar: 
A Os países que ficaram de fora. 
B Os países que serão sede da Copa de 2014. 
C Os países que já foram campeões da Copa do mundo. 
D Os presidentes dos países escolhidos como sede da 

Copa de 2014.  
E Todos os países que sediaram a Copa do mundo de 

Futebol anteriormente. 

Questão 49 
Uma turista sul-africana veio ao Rio de Janeiro com sua 
cunhada para visitar alguns amigos e assistir aos jogos da 
Copa do mundo. Ao encontrar com esses amigos, a turista 
apresentou-lhes Victoria, sua cunhada. Assinale a alternativa 
que traz a apresentação correta feita pela mulher.  
A “This is Victoria, my cousin.” 
B “This is Victoria, my niece.” 
C “This is Victoria, my cunning.” 
D “This is Victoria, my sister-in-law.” 
E “This is Victoria, my stepdaughter”. 
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Questão 50 
Para fazer o cadastro de um turista australiano, a 
recepcionista de um hotel precisa obter alguns dados. Ao 
perguntar a ele qual a profissão que este exercia, obteve 
como resposta: “I’m a librarian.” 
Qual a profissão do turista? 
A escritor 
B livreiro 
C libretista 
D bibliotecário 
E profissional liberal 
 
 

    

         
 

          
 

       

             
         

            
           

     
          

        
       

          
         

          
         

         
           

            
    

 

     

 

  
       

  
   

        
   
   
   
  
  

  

  
 

      
          

     
           

   
         

     
          

       
         

       
 
 
 
 
 
 

  
           

           
   

 

          
      

 
    
    
    
    
    

  
           

            
           
        

            
 

      
         
            
          
          
          

  
        

          
          

          
   

         
     

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://internacional.elpais.com/autor/jacqueline_fowks/a/
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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: 
 
 
“(...) o fato é que o trânsito está estreita e profundamente relacionado aos lugares. A presença do trânsito encontra-se refletida 

no tempo e no espaço – construídos pelas sociedades humanas. Por possuir uma dinâmica ampla, o trânsito intervém 

visivelmente na ordenação e na organização dos lugares, nos estilos arquitetônicos, nas estruturas urbanas, nas vias de 

transporte etc. Porém, o que torna o trânsito ainda mais extraordinário é a sua capacidade de transformar os indivíduos em 

seres coletivos que compartilham o mesmo espaço: o espaço público.” 
 

RODRIGUES, Juciara.  500 Anos de trânsito no Brasil: convite a uma viagem. Brasília: ABDETRAN, 2000.  

Fonte: http://www.denatran.gov.br/ 

 

 

“A compreensão do trânsito como parte da vida cotidiana de todas as pessoas; sua necessidade de locomoção no espaço, de 

comunicação com o espaço e, sobretudo de convívio social no espaço público, favorecerá o trabalho educativo com foco em 

atividades nas quais os alunos assimilem com clareza que os conflitos no trânsito só podem ser minimizados quando valores, 

posturas e atitudes estiverem voltados ao bem comum.  

A escola, como espaço determinante à apreensão, à compreensão, à análise e à reflexão da realidade torna possível a ação 

dos alunos como sujeitos históricos, pois não há democracia sem participação. E, para viver em uma sociedade 

verdadeiramente democrática é necessário exigir os direitos conquistados; conhecer e respeitar as leis; agir com consciência e 

responsabilidade e acompanhar as transformações do mundo, num processo de aprendizagem permanente.  

A inserção do tema trânsito no currículo escolar requer, portanto, ações educativas permanentes que transcendam a 

aprendizagem de regras, normas e leis de trânsito. É possível ensinar a uma criança como atravessar uma via de forma 

segura. Entretanto, além deste ensinamento, podem ser criadas situações que mostrem como ajudar uma pessoa portadora de 

deficiência a atravessar a via, por exemplo. Logo, a inserção do tema trânsito nas áreas curriculares deve ir além de ensinar o 

que fazer; deve ensinar como ser. Trabalhar em favor de uma educação para a vida, que contribua para o desenvolvimento 

das pessoas em sua socialização no espaço público é o grande desafio e o compromisso a ser assumido pelos professores do 

Ensino Fundamental.” 
Fonte: http://www.denatran.gov.br/ 
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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 de apoio e no seu repertório, sobre a importância 
de educar para o trânsito. 
 

 

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. 

 

 

 
 


