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Português Nível Médio 

Texto I, para responder às questões 1 a 5. 
 

SOFRIDA REPÚBLICA 
 
 
 Os desmandos expostos diariamente na mídia causam imenso prejuízo à nação. Além de dano econômico, resultam em 
consequências piores, de ordem imaterial. Geram dor, revolta e desesperança. A insegurança acarreta o medo e, com ele, a 
descrença nas instituições. 
 Notícias recentes revelam a onda de protestos que tomaram as ruas brasileiras. Depredações do patrimônio público e 
privado, incêndios, confrontos, morte. Não faltam motivos para o descontentamento que se percebe. A população tem muito a 
reivindicar aos poderes públicos, mas assombra-me a opção pela violência. Nosso país enfrenta grave crise, cuja origem está na 
falta de educação e de valores éticos. 
 A repetição do comportamento desprezível torna a vítima algoz da comunidade e nivela por baixo os cidadãos. Pretender 
fazer justiça com as próprias mãos inviabiliza a vida em sociedade e transforma-nos em reféns uns dos outros. 
 Urge o aparecimento de novas lideranças forjadas sobre sólida base ética, focadas no futuro, dispostas a dar o melhor de si 
em prol do outro, na busca da construção de uma realidade inclusiva, na qual prevaleça o bem-estar coletivo. 
 Deve-se abandonar a noção individual de sucesso, a fim de entender que a ausência de paz social impede-nos de usufruir 
até mesmo daquilo que se conquistou com tanto esforço. Há de se ter em mente que a vitória pessoal será sempre pequena quando 
for dissociada do contexto em que se vive, quando não se reverter em proveito alheio, quando estiver limitada ao ganho financeiro 
ou à obtenção do cargo público para dele se servir. 
 A sociedade paga o preço das escolhas que faz. Descabe insistir na infantil ideia de que as riquezas nacionais são do povo, 
mas os problemas pertencem apenas aos detentores do poder. É preciso socializar a responsabilidade pela mudança do que não 
deu certo. 
 A sociedade brasileira não é vítima. É sim autora – considerados os políticos que se valem do cargo eletivo não para servir ao 
outro, mas locupletarem-se. Enfim, quem os escolheu?  
 
(Marcos Aurélio Mendes de Farias Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. In. : Folha 
de São Paulo, 02 de março de 2014. – com adaptações) 
 
 
01  Buscando dar consistência ao seu texto, Marcos Aurélio Mendes de Farias Mello lança mão de estratégias argumentativas. 
Dentre as estratégias listadas abaixo, qual delas o autor emprega com mais frequência? 
 
a) Apelo emocional. 
b) Relação de causa e consequência. 
c) Comparação e contradição. 
d) Dados estatísticos. 
e) Argumentos de autoridade. 
 
 
02  Marque F (falso) ou V (verdadeiro) para inferências a partir do texto: 
 
I) A descrença nas instituições ocasiona reivindicações violentas. 
II) Fazer justiça com as próprias mãos coaduna com os princípios da república. 
III) Não saber escolher governantes tem relação com falta de educação e ética. 
IV) Os políticos brasileiros são os únicos responsáveis pelos problemas do Brasil. 
 
A sequência correta é: 
 
a) V F F V. 
b) V V F F. 
c) F F V V. 
d) V F V F. 
e) F V F V. 
 
 
03  Ao concluir o texto com a frase interrogativa, o autor do texto utiliza uma estratégia discursiva que busca: 
 
a) Ratificar a ideia de que a sociedade brasileira é corresponsável pelos problemas existentes no Brasil. 
b) Levantar curiosidade que gera especulação acerca dos desmandos expostos diariamente na mídia. 
c) Produzir uma pergunta para simplesmente levar o leitor a pensar numa resposta plausível. 
d) Testar o grau de compreensão do leitor acerca dos preceitos republicanos que alicerçam a sociedade brasileira. 
e) Produzir um clima de suspense em relação ao assunto a ser discutido. 
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04  O principal objetivo do texto é: 
 
a) Apresentar o alto índice de violência da sociedade brasileira atual e suas causas. 
b) Denunciar os governantes no que diz respeito a sua omissão em relação ao combate à violência. 
c) Alertar os leitores da responsabilidade de cada um para que prevaleça o bem-estar coletivo. 
d) Denunciar a falta de fiscalização no que concerne o uso e os gastos do dinheiro público. 
e) Expor a indignação do autor em relação aos desmandos diariamente expostos na mídia. 
 
 
05  Com base no fragmento A repetição do comportamento desprezível torna a vítima algoz da comunidade e nivela por baixo os 
cidadãos (3º§), é correto afirmar que o autor do texto 
 
a) defende a onda de protestos que tomaram as ruas brasileiras. 
b) insinua que os políticos têm comportamento desprezível frente a esses protestos. 
c) insinua-se contrário à máxima bíblica: “olho por olho, dente por dente”. 
d) supõe que seja conveniente o aparecimento de novas lideranças partidárias. 
e) repudia os atos de violência presentes nos protestos contemporâneos. 
 
 
Texto II, para responder às questões 6 e 7. 
 

 
(http://photos1.blogger.com/blogger/3052/2867/1600/charge%2031-08.jpg) 

 
06  Em relação aos textos I e II, acima apresentados, a alternativa que traz a afirmação verdadeira é: 
 
a) Ambos os textos satirizam a incapacidade do eleitor brasileiro no concernente às escolhas de seus governantes. 
b) Ambos os textos chamam a atenção do eleitor brasileiro para sua responsabilidade na escolha de seus governantes. 
c) Ambos os textos são de gêneros intrinsecamente diferentes e, portanto, não podem se complementar, nem ser comparados. 
d) Ambos os textos ratificam a urgência do surgimento de novas lideranças forjadas sobre sólida base teórica. 
e) Ambos os textos objetivam denunciar a politicalha existente no Brasil. 
 
 
07  Considerando os recursos linguísticos e imagéticos da charge, assinale as afirmações verdadeiras: 
 
I) A possibilidade de inferência de que o autor da charge refere-se ao eleitor brasileiro situa-se no texto não verbal. 
II) Pode-se acrescentar à primeira preposição de o artigo definido as [das drogas] mantendo-se o mesmo sentido e respeitando-se a 

regência formal. 
III) Na sentença O maior traficante de drogas deste país é você, há um pronome demonstrativo cuja função dêitica remete ao Brasil, 

recuperado através da imagem. 
IV) O emprego da vírgula na organização do texto verbal justifica-se pela presença do sujeito “mau eleitor”. 
 
Estão corretas apenas: 
 
a) I, II e III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 
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Texto III, para responder às questões 8 e 9.  
 

ADMIRÁVEL GADO NOVO 
 

Vocês que fazem parte dessa massa 
Que passa nos projetos do futuro 

É duro tanto ter que caminhar 
E dar muito mais do que receber 

E ter que demonstrar sua coragem 
À margem do que possa parecer 
E ver que toda essa engrenagem 

Já sente a ferrugem lhe comer 
Eh! Oh! Oh! Vida de gado 

Povo marcado eh! Povo feliz... 
Lá fora faz um tempo confortável 

A vigilância cuida do “normal” 
Os automóveis ouvem a notícia 
Os homens a publicam no jornal 
 E correm através da madrugada 

A única velhice que chegou 
Demoram-se na beira da estrada 
E passam a contar o que sobrou 

Eh! Oh! Oh! Vida de gado 
Povo marcado eh! Povo feliz... 

O povo foge da ignorância 
Apesar de viver tão perto dela 

E sonham com melhores tempos idos 
Contemplam esta vida numa cela 

Esperam nova possibilidade 
De verem este mundo se acabar 

A arca de Noé, o dirigível 
Não voam nem se pode flutuar 
Não voam nem se pode flutuar 

Eh! Oh! Oh! Vida de gado 
Povo marcado eh! Povo feliz... 

 
(Zé Ramalho. Ed. EMI Songs BR-SME-79/00007) 

 
 
08  Considerando aspectos sintático-semânticos do texto e seu funcionamento, sinalize as assertivas corretas (C) e as erradas (E): 
 
I) No 31º verso, Não voam nem se pode flutuar, a flexão de plural em “voam” justifica-se pela concordância com o sujeito da oração, 

cujos núcleos são arca de Noé e dirigível. 
II) No 4º verso, E dar muito mais do que receber, a preposição de, empregada antes de que, é exigência sintática da forma verbal 

dar; portanto sua retirada implicaria prejuízo à correção gramatical do período. 
III) No 6º verso, À margem do que possa parecer, a ausência do acento indicativo de crase altera a função sintática do termo à 

margem. 
IV) No 17º verso, Demoram-se na beira da estrada, o deslocamento do pronome se para imediatamente antes da forma verbal 

demorar – se demoram na beira da estrada – não prejudicaria a correção gramatical do texto, segundo a tradição. 
 
A sequência correta é: 
 
a) C E C E. 
b) C C E E. 
c) E C E C. 
d) C E E E. 
e) C C C E. 
 
 
09  A alternativa em que o vocábulo já tem o mesmo significado que aquele presente no 8º verso – Já sente a ferrugem lhe comer – 
é: 
 
a) Agradeço desde já qualquer ajuda que possa conceder. 
b) Ela foi tão rude, que ele já não queria vê-la. 
c) O eleitor já vê os resultados da campanha. 
d) Como terei entrevista à noite, já deixei o currículo pronto. 
e) Se eles aprenderem a votar, já é um bom começo. 
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10  Os enunciados dispostos abaixo formam o texto “O leão fugido” do autor Millôr Fernandes (1963, com adaptações). Reconstitua 
o texto, recuperando a ordem correta desses enunciados. Em seguida, assinale a sequência correta. 
 
(   ) O cavalheiro, ouvindo o aviso, voltou-se. 
(   ) E morreu de um ataque do coração.  
(   ) Não adianta nada. 
(   ) Viu o leão. 
(   ) Acabei de ouvir dizer que um macaco fugiu do circo agora mesmo. 
(   ) Bateu delicadamente nas costas do senhor, 
(   ) Aí caminhou pé ante pé. 
(   ) E disse disfarçando a voz leonina o mais possível. 
(   ) O leão então murmurou tristemente: 
(   ) É tal a nossa fama de ferocidade 
(   ) quando viu um senhor à sua frente.  
(   ) que matamos, 
(   ) Um leão fugido do circo vinha correndo pela rua 
(   ) mesmo quando queremos agir em favor do próximo 
(   ) Cavalheiro, tenha cuidado e, muita calma; 
 
A sequência correta é: 
 
a) 15, 6, 5, 9, 10, 3, 7, 11, 8, 13, 1, 4, 12, 14, 2. 
b) 5, 1, 7, 4, 13, 15, 3, 8, 10, 11, 2, 6, 9, 12, 14. 
c) 13, 11, 6, 15, 7, 4, 8, 9, 3, 5, 10, 12, 1, 2, 14. 
d) 13, 11, 7, 6, 8, 15, 5, 1, 4, 2, 9, 3, 10, 12, 14. 
e) 13, 7, 11, 1, 8, 3, 10, 12, 6, 2, 9, 15, 5, 4, 14. 
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Matemática 

11  Sobre os números naturais, é correto afirmar, EXCETO, que: 
 
a) O conjunto dos números naturais é representado pela letra maiúscula N e estes números são construídos com os algarismos 0, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 
b) Os números naturais também são conhecidos como algarismos indo-romanos. 
c) O zero foi criado pelos hindus na montagem do sistema posicional de numeração para suprir a deficiência de algo nulo. 
d) Todo número natural dado tem um sucessor (número que vem depois do número dado).  
e) Se um número natural é sucessor de outro, então os dois números juntos são chamados números consecutivos. 
 
 
12  Relacione a segunda coluna de modo a responder às indicações listadas na primeira coluna. Em seguida, marque a alternativa 
com a sequência correta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
a) B, A, D, C. 
b) A, B, D, C. 
c) C, D, A, B. 
d) B, A, C, D. 
e) C, A, D, B. 
 
 
13  Identifique a alternativa que apresenta, na sequência correta, os números que têm, respectivamente: 
 

 
 

 

2 dezenas e 7 unidades de milhão; 4 centenas, 2 dezenas e 3 unidades de milhar e 3 centenas, 9 deze-
nas e 1 unidades simples 

9 unidades de trilhão, 3 unidades de milhão, 1 unidade de milhar e 7 dezenas simples 

a) 27.000. 423.391 9.003.001.007 

b) 27. 423.391 9.003.001.007 

c) 27.423.391 9.000. 003.001.077 

d) 27.423.391 9.000. 003.001.007 

e) 27.000. 423.391 9.003. 003.001.007 
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A) Número em que o “0” ocupa a casa das centenas simples. 
B) Número em que o “8” é o algarismos das unidade de milhar. 
C) Número em que o algarismo das centenas simples é o “9”. 
D) O maior número ímpar, com o maior algarismo na casa das unidades simples. 

(    ) 8.124 
(    ) 263.029 
(    ) 15.855.931 
(    ) 298.549 
 



 

14  Seis pessoas residem na residência da família Carvalho. Marta, a mãe, tem 35 anos. A avó Vitória tem o quádruplo da idade da 
neta Clara, que tem menos 20 anos que a mãe. João tem a terça parte da idade da irmã e José tem o dobro da idade de João. O 
pai, Felipe, tem o quádruplo da idade do filho do meio. Realize o cálculo das idades e identifique a alternativa que apresenta o nome 
dos membros da família, por ordem crescente de idade. 
 
 
 a) 

 
 
 

 b) 
 
 
 
 
 c) 
 
 
 
 d) 
 
 
 
 e) 
 
 
 
15  Identifique a alternativa que explica porque 7 x 0 = 0 e 1 x 9 = 9, respectivamente. 
 
a) pela propriedade do anulamento e pela propriedade do elemento neutro. 
b) pela propriedade do elemento neutro e pela propriedade do anulamento. 
c) pela propriedade do elemento neutro e pela propriedade comutativa. 
d) pela propriedade do comutativa e pela propriedade do anulamento. 
e) pela propriedade associativa e pela propriedade do elemento neutro. 
 
 
16  Multiplique 12 por 22 e divida a soma por 12. Ao resultado adicione 1.394. Qual é o resultado? 
 
a) 1.646. 
b) 1.400. 
c) 1.410. 
d) 1.416. 
e) 1.415. 
 
 
17  Glaucia comprou roupas, gastando um total de R$ 2.140,00. Deu R$ 340,00 de entrada e o restante da dívida vai pagar em 5 
prestações mensais iguais. Qual o valor de cada prestação. 
 
a) 364. 
b) 354. 
c) 298. 
d) 297. 
e) 360. 
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Marta 
35 anos 

Vitória 
45 anos 

Clara 
15 anos 

João 
5 anos 

José 
10 anos 

Felipe 
40 anos 

Marta 
35 anos 

Vitória 
40 anos 

Clara 
15 anos 

João 
10 anos 

José 
5 anos 

Felipe 
40 anos 

João 
5 anos 

José 
10 anos 

Clara 
15 anos 

Marta 
35 anos 

Felipe 
40 anos 

Vitória 
60 anos 

Vitória 
50 anos 

Felipe 
40 anos 

Marta 
35 anos 

Clara 
15 anos 

João 
10 anos 

José 
5 anos 

Vitória 
60 anos 

Felipe 
40 anos 

Marta 
35 anos 

Clara 
15 anos 

João 
10 anos 

José 
5 anos 



 

18  Relacione as colunas exemplificando os diferentes tipos de frações. Em seguida, identifique a alternativa com a sequência  
correta: 
 
 
 
 
 
 
a) B, A, C. 
b) C, A, B. 
c) C, B, A. 
d) C, B, B. 
e) B, A, B. 
 
 
19  Resolva as três situações que envolvem operações com números fracionários e identifique a alternativa que apresenta as 
respectivas respostas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a) 
 
 
 
 b) 
 
 
 
 c) 
 
 
 
 d) 
 
 
 
 
 e) 
 
 
 
20  Marque a alternativa que registra, respectivamente, as frações 35/1000 e 65/100, em números decimais? 
 
a) 0,0035 e 0,065. 
b) 0,035 e 0,065. 
c) 0,0035 e 0,65. 
d) 0,0305 e 0,605. 
e) 0,035 e 0,65. 
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A) Fração imprópria aparente. 
B) Fração própria. 

C) Fração imprópria. 

(     ) 5/3 
(     ) 9/3 
(     ) 3/8  

A - Uma avenida tem 400 m de extensão. Quantos metros terá percorrido uma pessoas após andar ¾ 
desta distância? 

B - A capacidade total de uma piscina é de 720.000 litros. A piscina está cheia até os seus 3/5. Quantos 
litros tem a piscina, no momento? 

C - Numa prova de Matemática, Júnior acertou 18 questões, que corresponde a 3/5 do número total de 
questões da prova. Quantas questões havia na prova? 

  
A = 330 metros 

  
B = 4.320 litros C = 30 questões 

  
A = 310 metros 

  
B = 432.000 litros C = 90 questões 

  
A = 300 metros 

  
B = 432.000 litros C = 30 questões 

  
A = 300 metros 

  
B = 430.000 litros C = 30 questões 

  
A = 300 metros 

  
B = 43.200 litros 

 
C = 35 questões 



Código Brasileiro de Trânsito 

21  O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento 
de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, 
fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Em relação aos objetivos básicos do Sistema 
Nacional de Trânsito, julgue os itens a seguir: 
 
I) É objetivo do Sistema Nacional de Trânsito estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à 

fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar o seu cumprimento. 
II) É objetivo do Sistema Nacional de Trânsito fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, 

financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. 
III) É objetivo do Sistema Nacional de Trânsito estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus 

diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema. 
 
É correto o que se afirma apenas em: 
 
a) apenas no item I 
b) apenas no item II 
c) nos itens I e II 
d) nos itens I, II e III 
e) nos itens I e III 
 
 
22  Assinale a alternativa que NÃO compreende uma das competências dos Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN e do 
Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE: 
 
a) Responder as consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. 
b) Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. 
c) Indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para 

conduzir veículos automotores. 
d) Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos Municípios. 
e) Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito. 
 
 
23  A Polícia Rodoviária Federal (PRF) é uma instituição policial brasileira, subordinada ao Ministério da Justiça, cuja principal 
função é realizar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais brasileiras. Sobre as competências da PRF no âmbito das 
rodovias e estradas federais, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a administração pública ou 

privada, referentes à segurança do trânsito. 
b) Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a 

ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e de terceiros. 
c) Aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores 

provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou 
perigosas. 

d) Efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. 
e) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas 

operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal. 
 
 
24  Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de 
funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar 
ao local de destino. Sobre as normas gerais de circulação e conduta, assinale a alternativa correta: 
 
a) Os usuários das vias terrestres não precisam preocupar-se em não obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso ao atirar, depositar ou 

abandonar na via objetos ou substâncias, ou nela criar qualquer obstáculo. 
b) O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança 

do trânsito. 
c) O condutor não deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação 

ao bordo da pista. 
d) Os veículos precedidos de batedores não terão prioridade de passagem. 
e) O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou 

desembarque de passageiros, não deverá reduzir a velocidade, nem dirigir com atenção redobrada, nem parar o veículo com 
vistas à segurança dos passageiros. 
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25  O Código de Trânsito Brasileiro estabelece normas gerais de circulação e conduta. Sobre essas normas, assinale a alternat iva 
correta: 
 
a) Nas interseções e suas proximidades, o condutor deverá efetuar ultrapassagem. 
b) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, mesmo ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. 
c) Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as 

condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo os limites máximos de velocidade estabelecidos para a via. 
d) O condutor de veículo não poderá fazer uso de buzina, mesmo que em toque breve, para fazer as advertências necessárias a f im 

de evitar acidentes. 
e) Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores não poderão circular nas vias utilizando capacetes de segurança, com 

viseira ou óculos protetores. 
 
 
26  A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. 
Sobre a educação para o trânsito, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. 
b) o CONTRAN 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. 

c) No âmbito da educação para o trânsito caberá ao Ministério da Educação, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer 
campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito. 

d) A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1o, 2o e 3o graus, por meio de planejamento e ações 
coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. 

e) Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria 
automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada. 

 
 
27  Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista no Código de Trânsito Brasileiro e em legislação 
complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. Sobre a sinalização de trânsito, julgue os 
itens a seguir: 
 
I) Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar 

confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito. 
II) O CONTRAN não poderá autorizar, em caráter experimental e por período prefixado, a utilização de sinalização não prevista no 

Código de Trânsito Brasileiro. 
III) É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, 

inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização. 
 
É correto o que se afirma apenas em: 
 
a) apenas no item I 
b) apenas no item III 
c) apenas os itens I e II 
d) apenas os itens I e III 
e) apenas os itens II e III 
 
 
28  Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito 
do estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei. Sobre o registro de 
veículos, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículos – CRV de acordo com os modelos e especificações 

estabelecidos pelo CONTRAN, contendo as características e condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração. 
b) Para a expedição de Certificado de Registro de Veículo o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do RENAVAM e 

exigirá do proprietário nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou documento equivalente expedido por autoridade 
competente. 

c) Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade. 
d) No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da 

expedição do novo Certificado de Veículo é de 15 dias; sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. 
e) O proprietário do veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma 

estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro 
anterior. 
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29  A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto  ao 
órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou 
distrital do próprio órgão. De acordo com as regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro sobre a habilitação, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) O processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e à autorização 

para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN. 
b) A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargos dos Estados. 
c) O reconhecimento de habilitação obtida em outro país será automático, sem que seja necessária a subordinação às condições 

estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN. 
d) O condutor condenado por delito de trânsito não será submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir, de acordo com 

as normas estabelecidas pelo CONTRAN, independentemente do reconhecimento da prescrição, em face da pena concretizada 
na sentença. 

e) A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em modelo único e de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os 
pré-requisitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro, conterá fotografia, identificação e CPF do condutor, terá fé pública, 
mas não equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. 

 
 
30  Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar 
ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas no próprio CTb. Sobre 
as infrações de trânsito previstas no CTb, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir constitui infração gravíssima. 
b) Utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem 

com deslizamento ou arrastamento de pneus constitui infração gravíssima. 
c) Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível constitui infração gravíssima. 
d) Disputar corrida por espírito de emulação constitui infração gravíssima. 
e) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos constitui infração gravíssima. 
 
 
31  Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma infração de trânsito grave: 
 
a) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes.  
b) Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em 

que o veículo esteja devidamente sinalizado, em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido. 
c) Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal. 
d) Transitar com o veículo na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de 

veículo. 
e) Deixar de parar o veículo no acostamento à direita, para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde 

não houver local apropriado para operação de retorno. 
 
 
32  Analise a afirmação e, em seguida, marque a alternativa correta: 
 
“Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com autorização da auto ridade 
de trânsito ou de seus agentes”. 
 
a) Constitui infração leve e a penalidade será de multa. 
b) Constitui infração gravíssima e a penalidade será de multa. 
c) Constitui infração grave e a penalidade será de remoção do veículo. 
d) Constitui infração levíssima e a penalidade será de remoção do veículo. 
e) Constitui infração média e a penalidade será de perda da Carteira Nacional de Habilitação. 
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33  Assinale a alternativa que constitui infração de trânsito gravíssima: 
 
a) Ultrapassar outro veículo pelo acostamento. 
b) Transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. 
c) Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à 

esquerda. 
d) Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado. 
e) Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar 

operação de ultrapassagem. 
 
 
34  Em relação às infrações de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro, julgue as afirmações a seguir: 
 
I) Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória constitui infração gravíssima e a penalidade será de multa. 
II) Entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via e sem as precauções com a 

segurança de pedestres e de outros veículos constitui infração gravíssima e a penalidade será de multa. 
III) Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública constitui infração grave e a penalidade será de 

multa. 
IV) Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via constitui infração média e a 

penalidade será de multa. 
 
É correto o que se afirma apenas em: 
 
a) apenas no item I. 
b) apenas nos itens I e II. 
c) nos itens I, II, III e IV. 
d) apenas nos itens I e IV. 
e) apenas nos itens II e IV. 
 
 
35  A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas no Código de Trânsito brasileiro e dentro de sua 
circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as penalidades estabelecidas pelo próprio CTb. Sobre estas penalidades 
assinale a alternativa correta: 
 
a) A aplicação das penalidades previstas no Código de Trânsito brasileiro elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes 

de crimes de trânsito, conforme disposições em lei. 
b) A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do 

veículo e habilitação do condutor. 
c) Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. 
d) Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação não será devolvida a seu titular mesmo 

depois de cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. 
e) Não será cassado o documento de habilitação quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. 
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Legislação Municipal 

36  A respeito dos princípios fundamentais gerais, dispostos nos artigos 1° ao 4° da Lei Orgânica do Município de Cabaceiras,  
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.  
 
I) O Município de Cabaceiras integra, com autonomia politica, administrativa e financeira, a República Federativa do Brasil e a 

Capital Federal.  
II) Contribuir para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um dos objetivos fundamentais do Município de 

Cabaceiras.  
III) O exercício da soberania popular, na forma da lei orgânica, nunca poderá acontecer através de fiscalização sobre a 

administração pública.  
 
Está(ão) correta(s): 
 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e II. 
e) I, II e III. 
 
 
37  De acordo com os direito e garantias fundamentais previstos na Lei 411/90, assinale a afirmativa INCORRETA:  
 
a) Incide na penalidade de destituição de mandato administrativo ou de cargo ou função, o agente público que deixar 

injustificadamente de sanar, dentro de sessenta dias da data de requerimento do interessado, omissão que inviabilize o exercício 
do direito constitucional.  

b) Nos processos administrativos, qualquer que seja o objeto e o procedimento, deverão observar, entre outros requisitos de 
validade, o contraditório e a ampla defesa.  

c) O exercício do direito de petição ou representação, independe de pagamento de taxa, emolumentos ou de garantia de instância.  
d) É proibida atribuir qualquer tipo de sigilo aos projetos do Poder Público, sendo o acesso a informação livre a qualquer pessoa. 
e) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, devendo, 

para tal, existir prévio aviso à autoridade competente ou aquele a quem delegar a atribuição.  
 
 
38  O Município de Cabaceiras deverá, para cumprir as competências comuns com a União e o Estado, firmar convênios, contratos, 
acordos, ajustes ou outros quaisquer instrumentos legais, mediante: 
 
a) Autorização Executiva do Prefeito, por ser o representante maior do município. 
b) Autorização Executiva do Vice-prefeito, por ter que outorgar a decisão do Prefeito. 
c) Autorização Legislativa. 
d) Autorização exclusiva do Tribunal de Contas Municipal. 
e) Autorização exclusiva do Tribunal de Contas do Estado. 
 
 
39  Sobre o mandato do Prefeito Municipal, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I) É de sua Competência privativa, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e, para sua fiel execução, expedir decretos e 

regulamentos. 
II) O Prefeito não pode ausentar-se do município por mais de 15 dias, sem a autorização da Câmara.  
III) Nos crimes de responsabilidade, assim como nos comuns, o prefeito será submetido a processo e julgamento perante o fórum da 

comarca local.  
 
Está(ão) correta(s) apenas: 
 
a) I  
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) I e III. 
 
 
40  A iniciativa popular no processo legislativo poderá ser apresentada, entre outras formas, por intermédio de projeto de emenda à 
Lei Orgânica e projeto de Lei Complementar. Tal iniciativa, para ser válida, deverá ser tomada por no mínimo: 
 
a) 1% do eleitorado do município. 
b) 3% do eleitorado do município. 
c) 5% do eleitorado do município. 
d) 10% do eleitorado do município. 
e) 15% do eleitorado do município. 
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IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

 

Nome: ________________________________________________ Carteira nº ______ 


