AGENTE DE TRÂNSITO
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
1.

Leia os textos e identifique as afirmações VERDADEIRAS.

Texto 1:
E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José?
e agora, você?
Você que é sem nome,
que zomba dos outros,
você que faz versos,
que ama, protesta?
e agora, José?

Está sem mulher,
está sem discurso,
está sem carinho,
já não pode beber,
já não pode fumar,
cuspir já não pode,
a noite esfriou,
o dia não veio,
o bonde não veio,
o riso não veio,
não veio a utopia
e tudo acabou
e tudo fugiu
e tudo mofou,
e agora, José?
(…)
(Carlos Drummond de Andrade)

Texto 2:
I – Ambos os textos manifestam o mesmo
propósito comunicativo.
II – Com certeza um dos textos se baseia no outro.
III- O texto II manifesta a função conativa da
linguagem.
a) As três afirmações são verdadeiras.
b) Nenhuma das afirmações é verdadeira
c) São verdadeiras as afirmações I e II.
d) São verdadeiras as afirmações II e III.

2. Assinale a citaçãoNÃO condizente com o eu-lírico do texto I.
a) "Não existe vento favorável para aquele que não sabe para onde vai."Arthur Schopenhauer.
b)"Abençoada a desgraça que vem só". (Dito popular).
c) "Uma alegria tumultuosa anuncia uma felicidade medíocre e breve." Plutarco.
d) "Sou um pessimista pela inteligência e um otimista por desejo."Antonio Gramsci.
3. A imagem do texto II sugere uma caneca de chope nascendo de um “pé de livro”. Marque a opção que
aponta uma predição verossímil para o conjunto de sentido dessa imagem com o texto.
a) Como se trata de uma Feira do livro, faz-se alusão ao poema de Drummond, lembrando que uma “happy
hour” ocorre após o horário de trabalho e que, no tempo quente, pede um chope gelado.
b) O poema de Drummond está presente no texto apenas pela função emotiva da linguagem, por se tratar de
uma feira bibliófila, pois em nada se adequa à mensagem do chope na “happy hour”.
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c) A mensagem da propaganda é insatisfatória do ponto de vista da mensagem, considerando-se
o fato de que a Feira do livro é local inadequado para o consumo de bebidas.
d) A imagem é genial, considerando-se a proposição de que a Feira do livro já está dando o
fruto esperado, ou seja, o chope.
4. Considere a imagem e aponte apenas a afirmativa VERDADEIRA.
a) Configura-se, nesta manchete e na legenda, uma estratégia de
intertextualidade com o poema de Drummond e com a publicidade da
happy hour na Feira do livro.
b) O “José” a que se referem a imagem e a manchete faz menção a
um personagem instalado no conhecimento partilhado do brasileiro
médio, recuperado pela anáfora “Ana Maria Braga”.
c) A expressão “E agora, José?” é utilizada no texto apenas para
indicar que Globo e Ana Maria Braga não sabem o que fazer a
respeito da indenização.
d) O uso de “José”, na legenda e na imagem acima, manifesta uma
conotação política, a mesma do homem sem esperança do texto de
Drummond.
5. Na frase “E agora, José?”, o termo “José” é, sintaticamente:
a) Um aposto. b) Um nome próprioc) Um vocativod) Um substantivo comum
6. Na tirinha, a utilização do vocábulo “passageira” cria um efeito de humor flagrante na
resposta do médico. Assinale a opção que explica esse efeito.
a) O paciente se refere a uma dor que se
transfere de um lugar para outro do corpo,
portanto, uma dor “passageira” como
substantivo, o que provoca o efeito humorístico.
b) O médico refere-se, no texto, a uma dor
“passageira” como na frase “a ação é uma
loucura passageira”, de Paul Valéry.
c) Médico e paciente, ao se referirem a uma dor
passageira, percebem que não estão falando da
mesma coisa, daí o efeito de humor.
d) Enquanto o paciente se refere a uma dor que passa, “passageira” aqui utilizada como
adjetivo, o médico afirma “passageira” como substantivo, o que dá vida ao efeito de humor na
tira.
7. Quanto à função que desempenha na sintaxe da oração, o trecho em destaque “Tenho uma dor
que passa daqui pra lá e de lá pra cá” corresponde a:
a) Oração subordinada adjetiva restritiva. b) Oração subordinada adjetiva explicativa.
c) Adjunto adnominal.
d) Oração subordinada adverbial espacial.
8. Aponte a opção que preenche os espaços em branco:
Não ___ alma sem corpo, que tantos corpos faça sem almas, como este purgatório ____ que
chamais honra. Onde ___ inveja, não ____ amizade; nem _____ pode haver em desigual
conversação. (Luis Vaz de Camões, Cartas)
a) há – há – há – há – ab) a – há – a – a – hác) há – a – há – há – hád) há – a – há – há – a
9. Assinale o item com pontuação CORRETA.
a) Para cozinhar batatas, lave-as muito bem, faça alguns furinhos, leve, ao micro-ondas por dois
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minutos, vire-as para outro lado e deixe por mais dois minutos.
b) Para caramelizar o açúcar,numa jarra refratária, coloque, 200 g de açúcar e adicione 3
colheres de sopa de água. Deixe, de cinco a sete minutos em potência alta (100%) sem mexer,
até que doure.
c)Aqueça sua bolsa de água quente ou seu pacote de gel para dor de cabeça no micro-ondas,
contanto que não haja metal na embalagem.
d) Ficarão, crocantes e deliciosos, os seus amendoins, no forno micro-ondas, em dois ou três
minutos, em potência máxima. Retire, dê uma mexidinha, coloque mais 1 minuto e meio, mexa,
e faça de novo até torrar.
10. No outdoor a seguir, encontramos uma estratégia mal sucedida de dar publicidade a uma
ideia. Marque a opção que denomina esse erro.

a) Incoerência.
b) Tautologia.
c) Impertinência.
d) Truncamento.

11. Em um colégio de Guarapuava, três irmãos – Mikael, Sergio e Guilherme - estudam na
mesma sala com suas irmãs – Ingra, Júlia e Bianca. Entretanto, não sabemos quem é irmão de
quem. Eles fazem o 6º, 7º e 8º anos, mas também não sabemos quem faz o quê.
Tendo como referência as dicas abaixo,marque a alternativa que corresponde ao nome dos
irmãos e a série colegial em que elesestudam.
I- O aluno do 8º ano é irmão de Bianca.
III- Júlia não é irmã de Guilherme.

II- Guilherme estuda no 7º ano.
IV- Sergio não estuda no 8º ano.

a) Mikael é irmão de Bianca e estudam juntos no 8º ano.
b) Sergio é irmão de Ingra e estudam juntos no 7º ano.
c) Guilherme é irmão de Lúcia e estudam juntos no 6º ano.
d) Guilherme é irmão de Bianca e estudam juntos no 8º ano.
12.A negação de “hoje é domingo e amanhã não choverá” é:
a) hoje não é domingo e amanhã não choverá. b) hoje não é domingo ou amanhã choverá.
c) hoje não é domingo então amanhã choverá. d) hoje não é domingo nem amanhã choverá.
13.Assinale a opção que completa a sequência:
1 – 2 – 3 – 8 – 9 – 10 – 19 – 20 – ( )
a) 21

b) 22

c) 23

d) 25

14. Considere que em uma obra da construção civil,todos os operários trabalham com
desempenhos iguais e constantes. Sabe-se que 24 desses operários, trabalhando 6 horas por dia,
durante 10 dias, conseguem realizar 75% de uma determinada tarefa. O número de operários
que conseguirão realizar toda a tarefa em 15 dias, trabalhando 8 horas por dia, é igual a:
a)10
b)13
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c)16
d)19
15.Raquel tem duas peças de lona, uma com 85m e outra com 35m Para confeccionar o tapete
ela dispõe de duas peças de tecido uma com 90 m e outra com 78 m. Sabendo-se que ela vai
cortar as peças em tamanhos iguais e o maior possível, o número de tapete que ela conseguirá
fazer é:
a)15
b)20
c)25
d)28
16. Marina vai fazer o aniversário de sua filha, Luna. Para a festinha, ela confeccionou 60
caixinhas para brigadeiros. Em umas caixas, serão colocados 2 unidades. Em outras, 3 unidades.
Marina fez 162 brigadeiros. Quantas caixas que comportam 3 brigadeiros Marina fez?
a)22
b)28
c)36
d)42
17. Sobre os atalhos do LibreOffice Writer, assinale a opção CORRETA.
a) Cortar - “Ctrl + X”.
b) Salvo um arquivo no writer - “Ctrl + N”.
c) Abre um documento do writer - “Ctrl + O”.
d) Salvo um arquivo no writer - “Ctrl+ P”.
18. NÃO são características do Sistema Operacional Windows:
a) Multitarefa
b) Código fechado
c) Monousuário d) Gráfico
19. Sobre o Windows Explorer, analise:
I-Podemos excluir arquivos. II- Podemos formatar pastas.III- Podemos renomear pastas.
a)I e II são verdadeiras.
c) II e III são falsas.

b) I e III são verdadeiras.
d)Todas as alternativas estão corretas.

20. A tecla de atalho “CTRL + Q”:
a) Remove a formatação de parágrafo.
b) Diminui o tamanho da letra.
c)Aplica formatação em itálico.
d) Remove um espaço entre linhas que antecede um parágrafo.
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21. Julgue as assertivas abaixo, formuladas acerca das competências legislativas privativas da
União, para, ao final, estabelecer a sequência CORRETA:
I - atividades nucleares de qualquer natureza.
II - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais.
III - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.
IV - educação, cultura, ensino e desporto.
a) apenas I e II estão corretas.
c) apenas I e III estão corretas.

b) apenas I, III e IV estão corretas.
d) apenas I, II e III estão corretas.

22. Acerca do tema Administração Pública e Governo, analise as proposições abaixo,
completando as lacunas encontradas na lição do administrativista Renato Alessi, citado por
Maria Sílvia Zanella di Pietro, em sua obra Direto Administrativo – 17ª Ed. – São Paulo: Atlas,
2004, pág. 55:
I –___________ é ato de produção jurídica primário, porque fundado única e diretamente no
poder soberano, do qual constitui exercício direto e primário; mediante a lei, o Estado regula
relações, permanecendo acima e à margem das mesmas.
II – ___________ é a emanação de atos de produção jurídica subsidiários dos atos primários;
nela também o órgão jurisdicional estatal permanece acima e à margem das relações a que os
próprios atos se referem.
III – __________ é a emanação de atos de produção jurídica complementares, em aplicação
concreta do ato de produção primário e abstrato contido na lei; nessa função, o órgão estatal
atua como parte das relações a que os atos se referem, tal como ocorrem nas relações de direito
privado.
a) administração, jurisdição, legislação.
c) jurisdição, administração, legislação.

b) legislação, jurisdição, administração.
d) jurisdição, legislação, administração.

23.Acerca dos Princípios Administrativos, escolha, dentre as alternativas abaixo, aquela que
corresponde à sequência correta (trechos da autora Maria Sílvia Zanella di Pietro, em sua obra
Direto Administrativo – 17ª Ed. – São Paulo: Atlas, 2004).
I – Significa que a Administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas
determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu
comportamento.
II – Constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei,
ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites da atuação administrativa que
tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.
III – Controle que se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e
revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário.
IV – Aferição do comportamento da Administração ou do administrado que com ela se
relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei ofende os bons costumes, as regras
de boa administração, os princípios de justiça e equidade, e à ideia comum de honestidade.
a) impessoalidade, legalidade, autotutela, moralidade.
b) segurança jurídica, impessoalidade, tutela, hierarquia.
c) supremacia do interesse público, legalidade, autotutela, moralidade.
d) segurança jurídica, impessoalidade, tutela, legalidade.
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24. Tomando por base os tipos penais de crimes contra a honra, complete as lacunas abaixo
para, ao final, escolher a sequência CORRETA:
I - Imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação.
II - Ofender alguém em sua dignidade ou o decoro.
IIII - Imputar falsamente a alguém fato definido como crime.
a) injúria, difamação, calúnia.
c) difamação, injúria, calúnia.

b) difamação, calúnia, injúria.
d) calúnia, injúria, difamação.

25. Tomando por base os tipos penais de crimes contra o patrimônio, complete as lacunas
abaixo para, ao final, escolher a sequência CORRETA:
I - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.
II - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si
ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer
alguma coisa.
III - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
IV - Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento
que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro.
a) estelionato, extorsão indireta, roubo, extorsão.
b) roubo, extorsão, estelionato, extorsão indireta.
c) estelionato, apropriação indébita, fraude, dano.
d) estelionato, roubo, extorsão indireta, extorsão.
26.Julgue as assertivas abaixo segundo as disposições da Lei n°. 9.503, de 23 de setembro de
1997, para, ao final, escolher a sequência CORRETA:
I - Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em
grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga
ou descarga.
II – Consideram-se vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os
caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão
ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as
circunstâncias especiais.
III - Para os efeitos do Código de Trânsito Brasileiro, são consideradas vias terrestres as praias
abertas à circulação pública, excluídas as vias internas pertencentes aos condomínios
constituídos por unidades autônomas.
IV - As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos
proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele
expressamente mencionadas.
a) V, V, F, V

b) F, F, F, F

c) V, F, V, F

d) F, F, V, F

27. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, compete aos órgãos e entidades executivos de
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, à EXCEÇÃO de:
a) registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão
humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas
decorrentes de infrações.
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b) realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e
suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e
Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente.
c) registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão
humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas
decorrentes de infrações.
d) credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos
serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível.
28. Segundo as normas gerais de circulação e conduta previstas no Código de Trânsito
Brasileiro, escolha a alternativa CORRETA:
a) Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a
existência e as boas condições de funcionamento do motor do automóvel, bem como assegurarse da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.
b) Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão
ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no
acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.
c) A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita, em qualquer situação, pela
esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no Código de
Trânsito Brasileiro.
d) Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, se estiver
circulando pela faixa da esquerda, deverá deslocar-se para a faixa da direita, acelerando a
marcha.
29. Julgue as assertivas abaixo, referentes ao uso de luzes em veículo, para, ao final, escolher a
sequência CORRETA:
I - A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o
objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de
ultrapassar o veículo que segue à frente, para estimular o motorista da frente a imprimir maior
velocidade ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no
sentido contrário.
II – o condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva
forte, neblina ou cerração.
III - O condutor utilizará o pisca alerta exclusivamente nas situações de imobilizações ou
situações de emergência.
IV - Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas
próprias a eles destinadas, e os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa
durante o dia e a noite.
a) V, V, V, V

b) F, F, F, F

c) F, V, F, V

d) V, F, F, V

30. Complete as lacunas abaixo, para, ao final escolher a alternativa correta, utilizando aos
parâmetros relativos à velocidade máxima permitida para as vias urbanas, em locais onde não
exista sinalização regulamentadora:

I - _______quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido.
II - ______quilômetros por hora, nas vias arteriais.
III - ______quilômetros por hora, nas vias coletoras.
IV - ______quilômetros por hora, nas vias locais.
a) oitenta, cinquenta, quarenta, trinta.
c) oitenta, sessenta, quarenta, trinta.

b) sessenta, cinquenta, quarenta, trinta.
d) sessenta, cinquenta, trinta, vinte.
7

CONCURSO PÚBLICO SURG – 14/09/2014
31. Qual das hipóteses abaixo relacionadas não correspondem às classifica dos sinais de
trânsito, segundo o Código de Trânsito Brasileiro:
a) dispositivos de sinalização auxiliar.
b) gestos oriundos exclusivamente dos agentes de trânsito.
c) sonoros.
d) horizontais.
32. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, constituem-se exigências de segurança para
os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares, EXCETO:
a) pintura de faixa horizontal exclusivamente na cor amarela, com quarenta centímetros de
largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o
dístico ESCOLAR, em preto.
b) inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.
c) lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira.
d) equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo.
33. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, são equipamentos obrigatórios dos veículos, entre
outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN, EXCETO:
a) cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos
veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em
pé.
b) para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com
mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta
e seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo.
c) equipamento suplementar de retenção - air bag frontal para o condutor e os demais
passageiros do veículo.
d) para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e
espelho retrovisor do lado esquerdo.
34. Utilizando-se as disposições do Código de Trânsito Brasileiro relativas ao licenciamento de
veículos, identifique a alternativa INCORRETA:
a) Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, ou de uso bélico, para
transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou
do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.
b) 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.
c) Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de
segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e de ruído.
d) Os veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo
CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino.
35. Julgue as assertivas abaixo se utilizando das disposições do Código de Trânsito Brasileiro
relativas às exigências para a circulação e condução de veículos de moto-frete, escolhendo, ao
final, a sequência CORRETA:
I – instalação opcional de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo,
destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos de
regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – Contran.
II – registro como veículo da categoria de aluguel.
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III – instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos de regulamentação do
Contran.
IV – inspeção anual para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.
a) F, V, V, F

b) V, V, F, F

c) V, V, F, V

d) F, F, V, F

36. Resolução n°. 04, de 23/01/1998, publicada em 26/01/1998, antes do registro e
licenciamento, o veículo novo, nacional ou importado, que portar a nota fiscal de compra e
venda ou documento alfandegário poderá transitar, EXCETO:
a) de um a outro estabelecimento da mesma montadora, encarroçadora ou concessionária ou
pessoa jurídica interligada.
b) do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora ou concessionária, ao local onde vai ser
embarcado como carga, por qualquer meio de transporte.
c) nos arredores das concessionárias de veículos para fins exclusivos de realizações de testdrives.
d) do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora ou concessionária; do posto alfandegário, ao
Órgão de Trânsito do Município de destino, nos dois dias úteis seguintes a expedição da nota
fiscal ou documento alfandegário correspondente.
37. Segundo a Resolução n°. 14, de 06/02/1998, publicada em 12/02/1998, constituem-se
equipamentos obrigatórios exigidos para a circulação de veículos ciclomotores, EXCETO:
a) espelhos retrovisores, de ambos os lados.
b) farol dianteiro, de cor branca ou amarela.
c) lanterna, de cor vermelha, na parte traseira. d) iluminação da placa traseira.
38. Julgue as assertivas abaixo, utilizando os parâmetros estabelecidos pelaResolução n°. 20, de
17/02/1998, publicada em 18/02/1998. Ao final escolha a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
I – Somente os condutores de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos
motorizados, são obrigados, nos termos da Resolução, a circular utilizando capacetes de
segurança que possuam os requisitos adequados.
II - Se o capacete de segurança não tiver viseira transparente diante dos olhos, o condutor
deverá, obrigatoriamente, utilizar óculos de sol em substituição à viseira.
III - O capacete deverá estar devidamente afixado na cabeça para que seu uso seja considerado
correto pelas autoridades de trânsito.
IV - O descumprimento do uso e requisitos previsto na Resolução para o capacete de segurança
será considerado infração gravíssima, com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir,
além do recolhimento do documento de habilitação.
a) F, F, V, V

b) F, F, F, F

c) V, F, F, V

d) F, V, V, F

39. Com base na Resolução n°. 110, de 24/02/2000, publicada em 10/03/2000, complete as
lacunas do quadro abaixo, escolhendo a sequência correta, no que se refere aos prazos para
renovação do Licenciamento Anual dos Veículos:
III III IV -

Algarismo final da placa
1e2
3, 4 e 5
6, 7 e 8
9e0

a) julho, agosto, setembro, novembro.
c) agosto, setembro, outubro, novembro.

Prazo final para renovação
Até ________________
Até ________________
Até ________________
Até ________________
b) setembro, outubro, novembro, dezembro.
d) junho, agosto, outubro, dezembro.
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40. Complete as lacunas existentes no dispositivo abaixo utilizando os parâmetros estabelecidos
na Resolução n°. 254, de 26/10/2007, publicada em 21/11/2007.

A transmissão luminosa não poderá ser inferior a _____ para os vidros incolores dos para-brisas
e _____ para os para-brisas coloridos e demais vidros indispensáveis à dirigibilidade do veículo.
Ficam excluídos dos limites fixados no caput deste artigo os vidros que não interferem nas áreas
envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Para estes vidros, a transparência não
poderá ser inferior a _____.
a) 80%, 75%, 50%b) 80%, 75%, 30%c) 80%, 75%, 70%
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d) 75%, 70%, 28%

