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03. Considerando os recursos coesivos do Texto 1,

Língua Portuguesa

analise as proposições a seguir.

TEXTO 1

1)
Abaixo o trânsito violento

(1)
O Brasil registra anualmente 1,5 milhão de
acidentes de trânsito. A quantidade de pessoas feridas por
ano é de 400 mil pessoas. Essa quantidade de acidentes
resulta na morte de 30 mil pessoas/ano. Aproximadamente
7.5 milhões de pessoas se envolvem, de alguma forma, em
acidentes de trânsito no período de um ano.

2)

3)

(2)
O trânsito violento interfere no tecido social,
prejudica a qualidade das relações sociais e contribui para
o quadro da perda da qualidade de vida. Culturalmente, no
Brasil, o acidente de trânsito é considerado como uma
fatalidade, um acontecimento fortuito e não previsto.
(3)
Em tese, as pessoas não saem às ruas para,
deliberadamente, matar ou ferir pessoas com seus veículos.
Embora não pratiquem a violência de forma deliberada,
incorrem em ato violento por imprudência, imperícia ou
negligência. Essas formas de violência recebem um
tratamento de crime considerado culposo, e não doloso,
elevando o fator de risco no trânsito.

4)

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

(4)
Mas há uma unanimidade de que, para erradicar a
violência no trânsito, é preciso uma mudança cultural e
mudanças profundas no sistema de circulação existente.
Democratizar o uso do espaço urbano existente exige das
autoridades uma nova postura, uma atitude mais firme em
defesa da vida e do meio ambiente.
(5)
ele.

violência no trânsito, é preciso uma mudança cultural e
mudanças profundas no sistema de circulação
existente.” Com o segmento sublinhado, a autora do
Texto 1 insere, nesse trecho:

Cristina Baddini Lucas. Disponível em:
http://olhonotransito.blogspot.com.br/2010/01/abaixo-o-transitoviolento.html. Acesso em 23/10/2013. Adaptado.

A)
B)
C)
D)
E)

01. O Texto 1 informa ao leitor que:

B)
C)
D)
E)

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

04. “Mas há uma unanimidade de que, para erradicar a

O trânsito seguro é um direito do cidadão. Lute por

A)

No trecho: “Embora não pratiquem a violência de
forma deliberada, [...].” (3º parágrafo), o leitor
deve compreender que o sujeito do verbo
“praticar” é “pessoas”, que aparece de forma
explícita no período anterior.
No trecho: “Essas formas de violência recebem
um tratamento de crime considerado culposo, e
não doloso” (3º parágrafo), o segmento
destacado faz referência a algo que já foi
mencionado no texto.
Com o trecho: “Democratizar o uso do espaço
urbano existente exige das autoridades uma nova
postura, uma atitude mais firme” (4º parágrafo), a
autora pretendeu defender que a postura e a
atitude atuais das autoridades não são
satisfatórias.
No trecho: “Lute por ele.” (5º parágrafo), o
pronome faz referência a “trânsito seguro”, que,
segundo o texto, é um direito de todos.

cerca de 400 mil pessoas morrem, por ano,
vítimas de acidentes de trânsito.
a violência no trânsito tem efeito negativo na
nossa qualidade de vida.
é um traço da nossa cultura considerar
necessários os acidentes de trânsito.
acidentes de trânsito devem ser considerados
violência deliberada.
segurança no trânsito é uma utopia dos cidadãos
brasileiros.

uma causa.
uma explicação.
um propósito.
uma condição.
uma consequência.

05. “Embora não pratiquem a violência de forma
deliberada, incorrem em ato violento por imprudência,
imperícia ou negligência.” O sentido mais aproximado
do segmento destacado é:
A)
B)
C)
D)
E)

02. Para deixar seu texto claro, a autora do Texto 1 opta

irresponsavelmente.
sorrateiramente.
incondicionalmente.
intencionalmente.
privilegiadamente.

pela seguinte organização:
1)
2)
3)
4)

06. Já no título, o leitor tem “pistas” para afirmar que, no

no primeiro parágrafo já apresenta a solução do
problema de que trata.
no segundo parágrafo, apresenta algumas
consequências da violência no trânsito.
no terceiro parágrafo, mostra como os acidentes
de trânsito são percebidos pela justiça brasileira.
no quarto parágrafo faz uma síntese das
principais ideias apresentadas ao longo do texto.

Texto 1, vai-se fazer:
A)
B)
C)
D)
E)

uma homenagem.
um despacho.
uma indicação.
uma intimação.
uma reivindicação.

Estão corretas:
A) 1, 2, 3 e 4.
B) 1, 3 e 4, apenas.
C) 1 e 4, apenas.
D) 2 e 4, apenas.
E) 2 e 3, apenas.
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TEXTO 2

TEXTO 3

“Mulher no volante, perigo constante”? Não restam dúvidas:
ainda há muito preconceito quando o assunto são as
nossas motoristas. Mas, ao contrário desse velho ditado
popular, pesquisas apontam que elas se envolvem menos
em acidentes veiculares que os homens e também recebem
menos multas por infrações das leis de trânsito. E você?
Como representa o sexo feminino ao volante? Responda ao
teste e confira se você é uma condutora consciente!
Disponível em: http://www.bolsademulher.com/testes/perfil/voce-euma-boa-motorista. Acesso em 23/10/2013. Adaptado.

07. O Texto 2 foi escrito com a principal finalidade de:
A)
B)
C)
D)
E)

criticar a conduta das mulheres motoristas.
introduzir um teste a ser realizado pelo leitor.
desfazer o mito de que as mulheres dirigem mal.
apresentar aos leitores novas leis de trânsito.
instruir os motoristas a como dirigirem melhor.
Disponível em: http://www.wscom.com.br/noticia/paraiba/102078.
Acesso em 23/10/2013.

08. “Não restam dúvidas: ainda há muito preconceito

quando o assunto são as nossas motoristas.” Sobre
aspectos da concordância nesse trecho, assinale a
alternativa correta.
A)

B)

C)

D)

E)

10. Por meio do Texto 3, faz-se um apelo:
A)
B)
C)
D)
E)

No segmento: “Não restam dúvidas:”, o verbo
deveria estar no singular (“resta”), já que é um
caso de oração sem sujeito.
No segmento: “ainda há muito preconceito”, o
verbo “haver” poderia ser substituído por “existir”,
mas, neste caso, o verbo “existir” deveria ficar no
plural.
No segmento: “quando o assunto são as nossas
motoristas”, há erro de concordância, pois o
verbo “ser”, neste caso, só pode estar no
singular.
No segmento: “Não restam dúvidas:”, o verbo
está no plural em concordância com seu sujeito,
também plural.
No segmento: “ainda há muito preconceito”, o
verbo “haver” está no singular em concordância
com seu sujeito (“preconceito”).

contra a venda de bebidas a menores.
a favor de um novo código de trânsito.
contra a atitude de se dirigir alcoolizado.
a favor da recuperação de placas de trânsito.
contra a ingestão de certas bebidas alcoólicas.

09. Observando o emprego de sinais de pontuação no
Texto 2, é correto afirmar que:
A)

B)

C)

D)

E)

no trecho introdutório, as aspas foram
empregadas para indicar que o autor estava
reproduzindo o que as pessoas falam.
no trecho: “Não restam dúvidas: ainda há muito
preconceito [...]”, os dois pontos indicam uma
pausa longa, como um ponto.
no trecho: “Mas, ao contrário desse velho ditado
popular, pesquisas apontam que [...]”, as vírgulas
separam os itens numa listagem.
no trecho: “E você? Como representa o sexo
feminino ao volante?”, os pontos de interrogação
indicam que o autor pretendeu expressar
surpresa.
o ponto de exclamação utilizado no fim do texto
indica que houve supressão do pensamento, que
não foi concluído.
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14. As viaturas de patrulhamento de uma cidade são

Matemática

identificadas com um número com nove dígitos, que
por motivo de segurança podem ser formados com
todos
os
dígitos
escolhidos
no
conjunto
. A quantidade máxima de viaturas
que podem ser identificadas dessa forma é:

11. Considere o seguinte sistema de equações lineares:

em que
razão
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

e são números reais. Então uma possível
para que o sistema não tenha solução é:
.
.

15. Marcelo escreveu certos números nas portas e janelas
de sua casa. Nas portas ele escreveu uma sequência
de números em progressão aritmética e nas janelas
ele escreveu os números a partir de outra progressão
aritmética, mas ambas as sequências com a mesma
razão de progressão. Sabe-se que há 6 janelas a mais
que portas. Também é sabido que a diferença entre os
números na primeira janela e na primeira porta é 9 e
que a diferença entre os números na última janela e na
última porta é 189. Sabendo que o número de menor
valor na janela é 13 e maior número na porta é 154, a
soma do número de portas e janelas da casa de
Marcelo é:

.
.

12. Considere o seguinte sistema de equações:

Então a quantidade de soluções do sistema é:
A)
B)
C)
D)
E)

72.
720.
28.
220.
144.

A)
B)
C)
D)
E)

0.
1.
2.
3.
4.

12.
14.
16.
17.
21.

13. Para que candidatos a motoristas recebam seus
certificados é proposto um teste que consiste no aluno
subir e descer uma rampa a uma velocidade constate
de
. A rampa em questão é esboçada na
Figura 1 abaixo.

Figura 1. Rampa de Testes (fora de escala).
Então o tempo estimado para completar o teste é
aproximadamente:
A)
B)
C)
D)
E)

22 Segundos.
1 minuto.
45 segundos.
1 minuto e 15 segundos.
11 segundos.
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19. Entre as rodovias que dão acesso ao município de

Conhecimentos Gerais de
Arapiraca

Arapiraca, a partir de Maceió, podemos citar a:
A)
B)
C)
D)
E)

16. Amenizar

o impacto ambiental causado pelo
desenvolvimento é o grande desafio das cidades e um
desses desafios é a destinação adequada do lixo. O
poder público junto com a sociedade pode desenvolver
diversas ações nesse sentido, entre elas:
A)
B)
C)
D)
E)

AL-220.
AL-130.
AL-101.
BR-102.
AL-120.

20. Entre as construções que são consideradas patrimônio

ampliação das áreas de plantio e recuperação de
encostas.
diversificação da agricultura com introdução de
novas culturas.
projeto de arborização com plantação de mudas.
projeto de coleta seletiva e sensibilização da
população.
transferência de feiras livres para áreas distantes
dos centros urbanos.

histórico da cidade, temos:
A)
B)
C)
D)
E)

Bosque das Arapiracas.
Estádio Coaracy da Mata Fonseca.
Ginásio de Esportes João Paulo II.
Igreja de São Sebastião, na Praça Marques da
Silva.
Planetário.

17. As causas da decadência do ciclo fumageiro em
Arapiraca estão associadas:
1)
2)
3)
4)
5)

ao aumento das campanhas antitabagistas.
à rejeição da sociedade arapiraquense ao fumo.
à má qualidade das folhas do tabaco produzido.
à progressiva diminuição do valor econômico do
produto.
à substituição das plantações de fumo pela
produção de leite.

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3.
1, 3 e 4.
1, 4 e 5.
2, 3 e 4.
3, 4 e 5.

18. Sobre alguns detalhes urbanos e geográficos do
município de Arapiraca, leia as afirmativas seguintes.
1)
2)
3)
4)
5)

O município de Quebrangulo se limita a oeste
com Arapiraca.
Olho D’Água dos Cazuzinhos é um distrito de
Arapiraca.
Massaranduba é o nome de um dos bairros da
cidade.
A rua Espiridião Rodrigues e a avenida Rio
Branco ficam no centro da cidade.
O rio Boacica nasce em Arapiraca e deságua no
rio são Francisco.

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3.
1, 4 e 5.
2, 3 e 4.
2, 3 e 5.
3, 4 e 5.

Concurso Público – PREFEITURA DE ARAPIRACA / CARGO: Fiscal de Trânsito / Nível Médio – TIPO 1

5

Está correto o conceito de número:
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Conhecimentos Específicos
21. Em relação à “Multa Reparatória”, identifique a
alternativa correta.
A)

B)
C)
D)
E)

A penalidade consiste no pagamento mediante
depósito judicial em favor da vítima e de seus
sucessores.
O cálculo é feito com base no Código de
Processo Penal Brasileiro.
Na indenização civil do dano, o valor será
descontado.
Na indenização civil do dano, o valor não será
descontado.
O valor poderá ser superior ao valor do prejuízo
demonstrado no processo.

24. Além da gravação no chassi ou monobloco, os
veículos serão identificados, no mínimo, com os
caracteres VIS (número sequencial de produção)
previsto na NBR3 nº 6066, podendo ser, a critério do
fabricante, por gravação, na profundidade mínima de
0,2 mm, quando em chapas ou plaqueta colada,
soldada ou rebitada, destrutível quando de sua
remoção, ou ainda por etiqueta autocolante e também
destrutível no caso de tentativa de sua remoção. Isso
não se aplica:

22. Serão realizadas vistorias nos veículos por ocasião da

A)
B)
C)
D)

transferência de propriedade ou de domicílio
intermunicipal ou interestadual do proprietário do
veículo, ou qualquer alteração de suas características.
Tais vistorias serão executadas pelos DETRAN´s e
suas circunscrições, e de seus objetivos não consta:
A)
B)

C)
D)

E)

E)

verificar a autenticidade da identificação do
veículo e da sua documentação.
verificar se os
veículos
dispõem
dos
equipamentos obrigatórios, se estes atendem as
especificações técnicas e se estão em perfeitas
condições de funcionamento.
verificar a legitimidade da propriedade.
verificar os pontos existentes no prontuário do
novo proprietário decorrentes do cometimento de
infrações de trânsito.
verificar se as características originais dos
veículos e de seus agregados não foram
modificados e, se constatada alguma alteração,
verificar se esta tenha sido autorizada,
regularizada, e se consta no prontuário do veículo
na repartição de trânsito.

25. O Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN
proporá ao CONTRAN a promoção de campanhas
permanentes pela segurança do trânsito, em âmbito
nacional, as quais serão desenvolvidas em torno de
temas específicos relacionados com os fatores de
risco e com a produção dos acidentes de trânsito.
Entre os principais fatores de risco a serem
trabalhados nas campanhas permanentes pela
segurança no trânsito, sem prejuízo de outros, não
consta(m):
A)
B)
C)
D)
E)

23. Os conceitos e definições estabelecidos para os
efeitos da Lei n.º 9.503/97 – Código de Trânsito
Brasileiro são os constantes do Anexo I do referido
diploma legal. Analise os conceitos abaixo e identifique
aqueles que estão corretos.
1)

2)

3)

4)

5)

no compartimento da mala.
na coluna da porta dianteira lateral direita.
no compartimento do motor.
em um dos para-brisas e em um dos vidros
traseiros, quando existentes.
em pelo menos dois vidros de cada lado do
veículo, quando existentes, excetuados os
quebra-ventos.

acidentes com pedestres.
formação dos condutores de veículos.
ingestão de álcool.
excesso de velocidade.
segurança veicular.

26. Considerando a Lei n.º 9.503/97, indique a alternativa
que apresenta corretamente o somatório dos pontos,
no caso de um condutor de veículo automotor que
tenha cometido as seguintes infrações de trânsito:
conduzir motocicleta rebocando outro veículo; utilizar a
via para depósito de mercadorias, materiais ou
equipamentos, sem autorização do órgão ou entidade
de trânsito com circunscrição sobre a via; e deixar o
responsável de promover a baixa do registro de
veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado.

TRAILER – Reboque ou semirreboque, tipo casa,
com duas, quatro ou seis rodas acoplado ou
adaptado à traseira de automóvel ou camioneta,
utilizado, em geral, em atividades turísticas, como
alojamento ou para atividades comerciais.
MOTOR-CASA (MOTOR-HOME) – Veículo
automotor cuja carroçaria, fechada ou aberta,
edestinada a alojamento, escritório, comércio ou
finalidades análogas.
LUZ DE POSIÇÃO (lanterna) –Luz do veículo
destinada a indicar a presença e a largura do
veículo.
FAIXAS DE DOMÍNIO – Superfície lindeira às
vias urbanas, delimitada por lei específica, e sob
responsabilidade do órgão ou entidade de
trânsito competente com circunscrição sobre a
via.
VEÍCULO DE CARGA – Veículo destinado ao
transporte de carga, podendo transportar três
passageiros, exclusiveo condutor.

A)
B)
C)
D)
E)

16 pontos.
18 pontos.
13 pontos.
15 pontos.
17 pontos.
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27. Indique a alternativa em que estejam corretos os significados da Placa de Regulamentação e das Placas de Atrativos
Turísticos abaixo, na mesma ordem em que se apresentam.

A)
B)
C)
D)
E)

Proibido acionar buzina ou sinal sonoro; aeroporto; marinha; área para esportes náuticos.
Proibido acionar buzina ou sinal sonoro; aeroclube; marina; área para esportes náuticos.
Proibido acionar buzina; aeroporto; marinha; área para esportes náuticos.
Proibido acionar buzina; aeroporto; marina; área para esportes aquáticos.
Proibido acionar buzina ou sinal sonoro; aeroclube; marinha; área para esportes náuticos.

28. Em relação ao Termo de Apreensão do Veículo, identifique a alternativa correta.
A)

B)

C)

D)
E)

Será preenchido em três vias, sendo a primeira destinada ao agente de trânsito responsável pela apreensão do
veículo apreendido; a segunda ao órgão ou entidade responsável pela custódia do veículo; e a terceira ao
proprietário ou condutor.
Será preenchido em três vias, sendo a primeira destinada ao órgão ou entidade responsável pela custódia do
veículo; a segunda destinada ao proprietário ou condutor do veículo apreendido; e a terceira ao agente de trânsito
responsável pela apreensão.
Será preenchido em três vias, sendo a primeira destinada ao proprietário ou condutor do veículo apreendido; a
segunda ao órgão ou entidade responsável pela custódia do veículo; e a terceira ao agente de trânsito responsável
pela apreensão.
Será preenchido em duas vias, sendo a primeira destinada ao proprietário ou condutor do veículo apreendido e a
segunda ao órgão ou entidade responsável pela custódia do veículo.
Será preenchido em duas vias, sendo a primeira destinada ao órgão ou entidade responsável pela custódia do
veículo e a segunda ao agente de trânsito responsável pela apreensão.

29. Indique a alternativa que apresenta as penas corretas, conforme a respectiva numeração, para os seguintes crimes de
trânsito:i. praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor; ii. dirigir veículo automotor, em via pública, sem a
devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, ou ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano;iii. afastarse o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.
A)
B)
C)
D)

E)

i. Detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor; ii. detenção, de seis meses a um ano, ou multa; iii. detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
i. Detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor; ii. detenção, de seis meses a um ano, ou multa; iii. detenção, de seis meses a um ano e multa.
i. Detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor; ii. detenção, de seis meses a um ano e multa; iii. detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
i. Detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor; ii. detenção, de seis meses a um ano, ou multa; iii. detenção, de seis meses a um ano e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
i. Detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor; ii. detenção, de seis meses a um ano e multa; iii. detenção, de seis meses a um ano e multa.

30. A circulação do triciclo automotor de cabine fechada está restrita às vias urbanas, sendo proibida sua circulação em
rodovias federais, estaduais e do Distrito Federal. Para circular nas áreas urbanas, sem a obrigatoriedade do uso de
capacete de segurança pelo condutor e passageiros, o triciclo automotor com cabine fechada deverá estar dotado de
alguns equipamentos obrigatórios, dos quais não consta(m):
A)
B)
C)
D)
E)

espelhos retrovisores, de ambos os lados.
extintor de incêndio.
para-brisa confeccionado em vidro laminado.
retrorrefletores (catadióptricos) na parte traseira.
espelhos retrovisores interno e externo.
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31. Indique a alternativa correta em relação às

33. Conforme o CTB, os condutores dos veículos de

competências dos integrantes do Sistema Nacional de
Trânsito.

transporte de escolares
deverão apresentar,
previamente, certidão negativa do registro de
distribuição criminal, renovável a cada cinco anos,
junto ao órgão responsável pela respectiva concessão
ou autorização. Indique a alternativa que contém os
crimes relacionados a essa exigência legal.

A)

B)

C)

D)

E)

Compete ao órgão máximo consultivo da União
normatizar
os
procedimentos
sobre
a
aprendizagem,
habilitação,
expedição
de
documentos de condutores, e registro e
licenciamento
de
veículos
e
aprovar,
complementar ou alterar o dispositivo de
sinalização e os dispositivos e equipamentos de
trânsito.
Compete ao Conselho de Trânsito do Distrito
Federal indicar um representante para compor a
comissão examinadora de candidatos portadores
de deficiência física à habilitação para conduzir
veículos automotores e propor acordos de
cooperação com organismos internacionais, com
vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à
segurança e educação de trânsito.
Compete ao órgão executivo rodoviário da União
estabelecer, em conjunto com os órgãos de
policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas
diretrizes para o policiamento ostensivo de
trânsito e prestar suporte técnico, jurídico,
administrativo e financeiro ao CONTRAN.
Compete ao órgão máximo executivo de trânsito
da União promover a divulgação de trabalhos
técnicos sobre o trânsito e implantar, manter e
operar o sistema de sinalização, os dispositivos e
os equipamentos de controle viário.
Compete aos órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal
comunicar ao órgão executivo de trânsito da
União a suspensão e a cassação do direito de
dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de
Habilitação e planejar, projetar, regulamentar e
operar o trânsito de veículos, de pedestres e de
animais, e promover o desenvolvimento da
circulação e da segurança de ciclistas.

A)
B)
C)
D)
E)

34. Segundo o CTB, transitar com excesso de peso,
admitido percentual de tolerância quando aferido por
equipamento, é infração de trânsito de natureza média,
cuja penalidade de multa será acrescida a cada
duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso
apurado, conforme regulamentação do CONTRAN.
Identifique a alternativa em que os valores a serem
cobrados decorrentes do excesso de peso apurado
estão incorretos.
A)
B)
C)
D)
E)

entende-se como cicloelétrico todo o veículo de duas
ou três rodas, provido de motor de propulsão elétrica
com potência máxima de 4 kw (quatro quilowatts),
dotados ou não de pedais acionados pelo condutor,
cujo peso máximo incluindo o condutor, passageiro e
carga, não exceda a 140 kg (cento e quarenta
quilogramas), e cuja velocidade máxima declarada
pelo fabricante não ultrapasse a 50 km/h (cinquenta
quilômetros por hora). Identifique a alternativa que
apresenta, corretamente, o equipamento obrigatório de
que os fabricantes deverão dotar os ciclos-elétricos.
A)
B)
C)
D)
E)

B)
C)
D)
E)

Até 600 quilogramas (5 UFIR).
De 601 a 800 quilogramas (10 UFIR).
De 801 a um 1.000 quilogramas (20 UFIR).
De 1.001 a 3.000 quilogramas (30 UFIR).
De 3001 a 5.000 quilogramas (50 UFIR).

35. Para os efeitos de equiparação ao ciclomotor,

32. As Placas de Trânsito abaixo são exemplos de:

A)

Homicídio, pedofilia, estupro e corrupção de
menores.
Homicídio, roubo, estupro e corrupção de
menores.
Homicídio, pedofilia, roubo, e abandono de
incapaz.
Homicídio, pedofilia, roubo e corrupção de
menores.
Homicídio, abandono de incapaz, pedofilia e
corrupção de menores.

Espelho retrovisor interno.
Lanterna, de cor amarela, na parte traseira.
Macaco, compatível com o peso e carga do
veículo.
Buzina.
Chave de roda.

Placas de Identificação de Regiões de Interesse
de Tráfego e Logradouros.
Placas de Identificação de Municípios.
Placas Diagramadas.
Placas Indicativas de Sentido (Direção).
Placas de Identificação Quilométrica.
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36. A pena decorrente do crime de trânsito de praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor será aumentada de
um terço à metade, se o agente cometer o crime nas seguintes situações, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação.
praticar o homicídio culposo na ciclovia ou na ciclofaixa.
praticar o homicídio culposo em faixa de pedestre ou na calçada.
deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente.
no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

37. Os estabelecimentos onde se executem reformas ou recuperação de veículos e aqueles que compram, vendem ou
desmontam veículos, usados ou não, devem possuir livros de registro de seu movimento de entrada e saída, e do uso de
placa de experiência. Em relação a esses livros, assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Os livros terão suas páginas numeradas tipograficamente e serão encadernados ou em folhas soltas.
As autoridades de trânsito, os agentes de trânsito e as autoridades policiais terão acesso aos livros sempre que o
solicitarem, não podendo, entretanto, retirá-los do estabelecimento.
A falta de escrituração dos livros, o atraso, a fraude ao realizá-lo e a recusa de sua exibição serão punidos com a
multa prevista para as infrações graves, independentemente das demais cominações legais cabíveis.
Os livros indicarão os dados do prontuário do proprietário do estabelecimento.
Os livros indicarão as características do veículo constantes do seu certificado de Licenciamento Anual.

38. Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito
horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira Nacional de Habilitação. Caso não entregue a Carteira Nacional de
Habilitação ou a Permissão para Dirigir à autoridade judiciária, no prazo estabelecido no CTB, cometerá novo crime de
trânsito. Quanto às penas previstas para esse crime de trãnsito, identifique a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Detenção, de seis meses a dois anos e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de cassação da
habilitação.
Detenção, de seis meses a dois anos e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de
proibição.
Detenção, de seis meses a dois ou multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de
proibição.
Detenção, de seis meses a um ano ou multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de
proibição.
Detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de
proibição.

39. A cassação do documento de habilitação dar-se-á, no caso de reincidência no prazo de doze meses, quando do
cometimento de infrações de trânsito específicas. Não está incluída nessa regra a seguinte infração de trânsito:
A)
B)
C)
D)
E)

dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo
que esteja conduzindo.
disputar corrida por espírito de emulação.
deixaro condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo.
promover, na via, competição esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de
veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via.
utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou
frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus.

40. Sendo necessário acrescentar informações para complementar os sinais de regulamentação, como período de validade,
características e uso do veículo, condições de estacionamento, além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional ou
incorporada à placa principal, formando um só conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do sinal de
regulamentação. Essas informações complementares não poderão ser acrescentadas no seguinte sinal de
regulamentação:
A)

B)

C)

D)

E)
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44. Indique a alternativa que apresenta os significados

41. Em relação ao exame obrigatório para avaliação de

corretos dos sinais de trânsito, na ordem abaixo.

instrutor e examinador de trânsito no exercício da
função, assinale a alternativa correta.
A)

B)

C)

D)

E)

Os exames serão promovidos e coordenados
pelo CONTRAN, órgão máximo normativo de
trânsito da União, a cada 1 (um) ano, contado da
data da primeira aplicação.
Os exames serão promovidos e coordenados
pelo CONTRAN, órgão máximo normativo de
trânsito da União, a cada 2 (dois) anos, contados
da data da primeira aplicação.
Os exames serão promovidos e coordenados
pelo DENATRAN, órgão máximo executivo de
trânsito da União, a cada 1 (um) ano, contado da
data da primeira aplicação.
Os exames serão promovidos e coordenados
pelo DENATRAN, órgão máximo executivo de
trânsito da União, a cada 2 (dois) anos, contados
da data da primeira aplicação.
Os exames serão promovidos e coordenados
pelo DENATRAN, órgão máximo executivo de
trânsito da União, a cada 3 (três) anos, contados
da data da primeira aplicação.

42. Em relação ao emprego dos sinais sonoros por parte
do agente da autoridade de trânsito, assinale a
alternativa correta.
A)

B)

C)

D)
E)

A)

Um silvo breve deve ser empregado pelo agente
da autoridade de trânsito para inverter o trânsito
em direção/sentido indicado pelo agente de
trânsito.
Dois silvos breves empregados pelo agente da
autoridade de trânsito para inverter o trânsito em
direção/sentido indicado pelo agente de trânsito.
Um silvo longo e um breve empregados pelo
agente da autoridade de trânsito, quando for
necessário informar aos condutores de veículos
de um perigo iminente na via.
Os sinais sonoros somente devem ser utilizados
em conjunto com os gestos dos agentes.
Um silvo longo deverá ser empregado pelo
agente da autoridade de trânsito, quando for
necessário informar aos condutores de veículo de
um perigo iminente na via.

B)

C)

D)

E)

45. Alterações nas características do pavimento são
recursos que alteram as condições normais da pista de
rolamento, quer pela sua elevação com a utilização de
dispositivos físicos colocados sobre a mesma, quer
pela mudança nítida de características do próprio
pavimento. As alterações nas características do
pavimento não serão utilizadas para a seguinte
situação:

43. Identifique a alternativa que apresenta, corretamente,
a infração de trânsito em que ocorrerá a apreensão e
custódia do veículo no depósito do órgão de
trânsito,pelo prazo de 01 (um) a 10 (dez) dias.
A)
B)

C)
D)

E)

Proibido acionar buzina; proibido retornar;
proibido mudar de faixa de trânsito.
Proibido acionar buzina ou sinal sonoro; proibido
retornar à esquerda; proibido mudar de faixa ou
pista de trânsito da esquerda para direita.
Proibido acionar buzina ou sinal sonoro; proibido
retornar à esquerda; proibido mudar de faixa ou
pista de trânsito.
Proibido acionar buzina; proibido retornar à
esquerda; proibido mudar de faixa ou pista de
trânsito.
Proibido acionar buzina ou sinal sonoro; proibido
retornar; proibido mudar de faixa ou pista de
trânsito da esquerda para direita.

A)
B)
C)
D)

Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de
Habilitação ou Permissão para Dirigir.
Dirigir veículo com Carteira Nacional de
Habilitação ou Permissão para Dirigir cassada ou
com suspensão do direito de dirigir.
Bloquear a via com veículo.
Dirigir veículo com Carteira Nacional de
Habilitação ou Permissão para Dirigir de
categoria diferente da do veículo que esteja
conduzindo.
Disputar corrida por espírito de emulação.

E)

estimular a redução de acidentes.
estimular a redução da velocidade.
aumentar a aderência ou atrito do pavimento.
incrementar a segurança e/ou criar facilidades
para a circulação de pedestres e/ou ciclistas.
alterar a percepção do usuário quanto a
alterações de ambiente e uso da via, induzindo-o
a adotar comportamento cauteloso.
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46. Dispositivos Delimitadores são elementos utilizados

50. São

circunstâncias que sempre agravam as
penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do
veículo cometido a infração em certas situações
previstas no CTB, das quais não consta:

para melhorar a percepção do condutor quanto aos
limites do espaço destinado ao rolamento e a sua
separação em faixas de circulação. São apostos em
série no pavimento ou em suportes, reforçando marcas
viárias, ou ao longo das áreas adjacentes a elas.
Nãoconstituem
exemplos
de
Dispositivos
Delimitadores:
A)
B)
C)
D)
E)

A)

B)

prismas.
balizadores.
balizadores de pontes, viadutos, barreiras e
defensas.
tachas.
tachões.

C)
D)
E)

47. Quanto às penas previstas no CTB para o crime de

com dano potencial para duas ou mais pessoas
ou com grande risco de grave dano patrimonial a
terceiros.
utilizando o veículo sem placas, com placas
falsas ou adulteradas.
sem possuir permissão para dirigir ou carteira de
habilitação.
com permissão para dirigir oucarteira de
habilitação de categoria diferente da do veículo.
quando a sua profissão ou atividade exigir
cuidados especiais com o transporte de
passageiros ou mistos.

trânsito de praticar lesão corporal culposa na direção
de veículo automotor, identifique a alternativa correta.
A)

B)

C)

D)

E)

Detenção, de seis meses a um ano, e suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.
Detenção, de seis meses a dois anos, e
suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Detenção, de seis meses a um ano, multa e
suspensão, ou proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Detenção, de seis meses a dois anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

48. O infrator não será submetido a curso de reciclagem,
na seguinte situação:
A)
B)
C)

D)
E)

quando, sendo contumaz, for necessário à sua
reeducação.
quando suspenso do direito de dirigir.
quando se envolver em acidente grave para o
qual haja contribuído, independentemente do
inquérito policial.
quando condenado judicialmente por delito de
trânsito.
a qualquer tempo, se for constatado que o
condutor está colocando em risco a segurança do
trânsito.

49. Identifique a alternativa que apresenta, corretamente,
as medidas administrativas previstas para a seguinte
infração de trânsito: deixar o responsável de promover
a baixa do registro de veículo irrecuperável ou
definitivamente desmontado.
A)
B)
C)
D)
E)

Recolhimento do Certificado de Registro, e
remoção do veículo.
Recolhimento do Certificado de Licenciamento
Anual, e remoção do veículo.
Recolhimento do Certificado de Licenciamento
Anual, e retenção do veículo.
Recolhimento do Certificado de Registro, e do
Certificado de Licenciamento Anual.
Recolhimento do Certificado de Registro Anual, e
retenção do veículo.
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