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AT E N Ç Ã O
O Caderno de Questões contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo.

Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
2. A prova objetiva terá duração de 3 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e
a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de Cartão de Respostas, por
erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço
correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as
emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
sem levar o Caderno de Questões.
7. O candidato só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme
Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça o documento de identidade e seus demais
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será afixado no mural da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e
disponibilizado no site www.concursofec.uff.br, na data estabelecida no Cronograma Previsto.
BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
São Bernardo
Graciliano Ramos

As janelas estão fechadas. Meia-noite. Nenhum rumor na
casa deserta.
Levanto-me, procuro uma vela, que a luz vai apagar-se.
Não tenho sono. Deitar-me, rolar no colchão até a
madrugada, é uma tortura. Prefiro ficar sentado, concluindo
isto. Amanhã não terei com que me entreter.
Ponho a vela no castiçal, risco um fósforo e acendo-a.
Sinto um arrepio. A lembrança de Madalena persegue-me.
Diligencio afastá-la e caminho em redor da mesa. Aperto as
mãos de tal forma que me firo com as unhas, e quando caio
em mim estou mordendo os beiços a ponto de tirar sangue.
De longe em longe sento-me fatigado e escrevo uma
linha. Digo em voz baixa:
- Estraguei a minha vida, estraguei-a estupidamente.
A agitação diminui.
- Estraguei a minha vida estupidamente.
Penso em Madalena com insistência. Se fosse possível
recomeçarmos... Para que enganar-me? Se fosse possível
recomeçarmos, aconteceria exatamente o que aconteceu.
Não consigo modificar-me, é o que mais me aflige.
A molecoreba¹ de Mestre Caetano arrasta-se por aí,
lambuzada, faminta. A Rosa, com a barriga quebrada de tanto
parir, trabalha em casa, trabalha no campo e trabalha na
cama. O marido é cada vez mais molambo. E os moradores
que me restam são uns cambembes como ele.
Para ser franco, declaro que esses infelizes não me
inspiram simpatia. Lastimo a situação em que se acham,
reconheço ter contribuído para isso, mas não vou além.
Estamos tão separados! A princípio estávamos juntos, mas
esta desgraçada profissão nos distanciou.
Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons
propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarraram
com a minha brutalidade e o meu egoísmo.
Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é
que me deu qualidades tão ruins.
E a desconfiança terrível, que me aponta inimigos em
toda a parte!
A desconfiança é também conseqüência da profissão. Foi
este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo
ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes
dos nervos dos outros homens. E um nariz enorme, uma boca
enorme, dedos enormes.
Se Madalena me via assim, com certeza me achava
extraordinariamente feio.
Fecho os olhos, agito a cabeça para repelir a visão que me
exibe essas deformidades monstruosas.
A vela está quase a extinguir-se.
São Bernardo. 15ª edição. São Paulo: Martins

¹ Bras.N.E. GO — molecada.

1. O trecho analisado revela que a preocupação principal do
Autor foi destacar:
A) O conflito social existente entre o patrão e os empregados
da fazenda.
B) Os problemas econômicos do protagonista, provocados
pela decadência da fazenda.
C) O drama existencial do protagonista que vê sua vida
afetiva arruinada.
D) O orgulho e a insensibilidade do protagonista que sente
prazer em ver a infelicidade dos outros.
E) A insatisfação dos moradores da fazenda, por serem
muito mal remunerados.

2. Em: “As janelas estão fechadas.” (1º§), encontramos o
mesmo tipo de predicado que aquele presente na seguinte
alternativa:
A)
B)
C)
D)

O terremoto abalou terrivelmente os prédios.
O telefone tocava insistente.
Os reféns foram libertados pelos seqüestradores.
Os funcionários permaneceram descontentes com todas
as decisões.
E) A notícia chegou muito cedo.

3. No trecho: “Não tenho sono.” (2º§), a concordância verbal
está perfeita, o mesmo NÃO se podendo afirmar, entretanto,
no item:
A)
B)
C)
D)
E)

Qual de nós faremos o exercício?
Reclamaram bastante o aluno e o professor.
Procederam-se aos exames.
Embarcou o pai e o filho.
Noventa por cento da turma acertaram a questão.

4. A concordância nominal está correta no trecho: “Nenhum
rumor na casa deserta”. (1º§), a concordância nominal FERE
as regras gramaticais vigentes na seguinte opção:
A)
B)
C)
D)
E)

Estavam desertos a vila, a casa e o templo.
É necessário a organização de todos.
Eu estou quite com meus credores.
Essas são as sós exigências que eu fiz.
Interpretou textos o mais objetivos possível.

5. Em: “...procuro uma vela,...” (2º§), a regência verbal está
correta, porém está em DESACORDO com a nossa
gramática na seguinte opção:
A)
B)
C)
D)
E)

Linda era a cidade a que cheguei.
Aquele era o emprego a que visava.
Foram muitos os pedidos a que atendeu.
São deles os livros de que mais gosto.
Foi concorrida a reunião em que compareci.

6. Na passagem: “...cheia de bons sentimentos...”(11º§),
observa-se a correção da regência nominal, o que NÃO se
pode afirmar, entretanto, da alternativa;
A)
B)
C)
D)
E)

Ele foi negligente em não fazer o trabalho.
Foi uma decisão incompatível à realidade dos fatos.
Pedro é cobiçoso de prêmios.
Estavam todos faltos de tranqüilidade.
Era uma pessoa incansável em seus afazeres.

7. No trecho: “Levanto-me...” (2º§), o pronome átono foi
devidamente empregado, mas a colocação do pronome átono
FERE a norma culta da língua na opção:
A)
B)
C)
D)
E)

Tratar-se-ia de problemas sérios.
Preciso ver-te o mais breve possível.
Tenho esforçado-me muito ultimamente.
Não me fales mais assim.
Chegou queixando-se do frio.

8. A alternativa em que o acento indicativo da crase NÃO foi
INCORRETAMENTE empregado é:
A)
B)
C)
D)
E)

Referiram-se à alunas desta escola.
Defrontaram-se face à face.
Transitavam à cavalo pelas cidades.
Deu o prêmio à que melhor se comportou.
Viajou à Santa Catarina.

9. Enquanto em: “Aperto as mãos..” (3º§), o substantivo está
corretamente flexionado em número, o mesmo NÃO ocorre,
entretanto, no item:
A)
B)
C)
D)
E)

guarda-livros / licenças-prêmio;
ítalo-brasileiros / quartas-feiras;
públicas-formas / bem-te-vis;
mulas-sem- cabeça / vestidos cinza;
questões médicas-cirúrgicas / verdes-claro.

14. Na passagem: “Foi este modo de vida que me inutilizou.”
(14º§), a expressão em negrito apresenta, respectivamente, a
classe gramatical e a função sintática de:
A)
B)
C)
D)
E)

locução adjetiva / complemento nominal;
locução adverbial / adjunto adverbial de modo;
locução prepositiva / adjunto adnominal;
locução prepositiva / complemento nominal;
locução adjetiva / adjunto adnominal.

15. A opção que apresenta, pelo menos, um ERRO de grafia
é:
A)
B)
C)
D)
E)

enxaqueca / caxumba;
enchente / mexer;
richa / lixa;
graxa / mixórdia;
fachada / enxugar.

16. No período: “Fecho os olhos...” (16º§), as palavras em
negrito desempenham uma função sintática representada
pela oração:
10. Se passarmos a forma verbal ponho em:“ Ponho a vela no
castiçal...” (3º§), para o pretérito mais-que-perfeito composto
do subjuntivo, obteremos a seguinte forma:
A)
B)
C)
D)
E)

tenha posto;
tivesse posto;
tenho posto;
tiver posto;
tinha posto.

11. A alternativa em que se verifica ERRO no significado dos
elementos mórficos destacados é:
A)
B)
C)
D)
E)

anemo (vento) em anemômetro;
aristo (grande) em aristocracia;
caco (mau) em cacofonia;
criso (ouro) em crisólito;
demo (povo) em demagogo.

12. A pontuação está correta no trecho: “Ponho a vela no
castiçal, risco um fósforo...” (3º§), o que NÃO se pode afirmar
da opção:
A) Eu pratico natação; você, ioga.
B) Para irmos à praia, levaremos: comidas, bebidas, toalhas.
C) O Superintendente do Setor de Obras Públicas, avisounos do incidente.
D) “ — Não corram, meninas!” — gritou a empregada.
E) Pais, amigos, professores, funcionários se abraçaram.

13. Em: “Diligencio afastá-la...” (3º§), constatamos que a
oração apresenta sujeito, o que NÃO ocorre, entretanto, no
item:
A)
B)
C)
D)

Existiram terrenos baldios ali.
Riscaram o céu relâmpagos formidáveis.
Poderá haver sérias desavenças naquele setor.
As autoridades houveram por bem suspender o
espetáculo.
E) Deverão existir crianças abandonadas.

A)
B)
C)
D)
E)

Solicitou-nos que não nos manifestássemos muito.
Urge que converses com o diretor.
Gostaríamos de que nos emprestassem o material.
Nosso desejo é que logo se recupere.
Tinha necessidade de que chegasse mais cedo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
17. Em alguns casos, como por exemplo, no trânsito, a
atividade do poder de polícia da administração gera
competência concorrente entre pessoas federativas, dando
ensejo a sua execução no regime de gestão associada, como
autoriza o artigo 241 da Constituição Federal de 1988. Nessas
hipóteses, com o fim de atenderem aos objetivos de interesse
comum, os entes federativos interessados firmarão:
A) tratados de cooperação e fiscalização mútua;
B) licitação na modalidade concurso e convênios
administrativos;
C) pregão eletrônico e consórcios públicos;
D) convênios administrativos e consórcios públicos;
E) acordos multilaterais e consórcios públicos.

18. A respeito dos aparelhos eletrônicos utilizados pelos
órgãos de trânsito para a identificação de infrações por
excesso de velocidade, vulgarmente conhecidos como
“pardais de trânsito”, pode-se afirmar que a sua utilização é:
A) legal, pois o poder de polícia nesse caso é delegado à
empresa privada responsável pela sua fixação e
manutenção;
B) legal, pois ainda que a fixação e a manutenção de tais
aparelhos possam ser atribuídas a pessoas privadas, o
poder de polícia continua sendo de titularidade do ente
federativo constitucionalmente competente;
C) legal, pois ainda que o poder de polícia fiscalizatório seja
de titularidade de pessoa privada, a administração pode
revogar ou anular os atos praticados por essa pessoa
privada baseando-se no princípio da supremacia do
interesse público;
D) ilegal, pois serve apenas para a constatação de fatos,
como um meio material de auxiliar o poder de polícia da
administração;
E) ilegal, pois fere o princípio da auto-tutela, em que a
administração pode rever seus atos, considerando que a
empresa privada estaria incumbida dessa tarefa ao fazer
uso dos “pardais de trânsito”.

19. Considerando o desfazimento dos atos administrativos,
pode-se afirmar que o instrumento jurídico pelo qual a
administração, baseada no pressuposto de interesse público,
promove a retirada de um ato administrativo por razões de
conveniência e oportunidade é a:
A)
B)
C)
D)
E)

revogação;
anulação;
cassação;
caducidade;
sanatória.

20. Imagine uma situação em que um trecho da estrada
BR-101, que atravessa o estado do Espírito Santo, ruiu devido
a uma forte chuva que atingiu o sul do estado. O prefeito de
Rio Novo do Sul, a cidade mais afetada pelas conseqüências
da chuva, decreta estado de calamidade pública. Com
urgência, o prefeito precisa realizar obras na pista para que o
tráfego na BR-101, importante eixo comercial no estado, não
seja ainda mais prejudicado. Com esse fim, a prefeitura de Rio
Novo do Sul determinará:
A) a abertura de licitação na modalidade concorrência para
se determinar qual a empresa responsável pelas obras;
B) a abertura de licitação na modalidade tomada de preços
para se determinar qual a empresa responsável pelas
obras;
C) a contratação imediata da empresa disponível para
realizar a obra, respeitando o tipo de licitação menor
preço para o caso de outra empresa oferecer um preço
mais em conta, dentro de um prazo não superior a 180
dias;
D) a contratação imediata da empresa disponível para
realizar a obra, com prazo máximo de 180 dias para o seu
término, com a dispensa de licitação nesse período;
E) o leilão do trecho da estrada destruído para que a
empresa interessada em adquiri-lo ofereça o seu lance
em assembléia que se realizará dentro de um prazo
máximo de 180 dias.

21. São direitos fundamentais previstos na Constituição
Federal de 1988, EXCETO:
A) a inviolabilidade absoluta da casa, asilo do indivíduo;
B) o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer;
C) o direito de propriedade;
D) a livre locomoção no território nacional em tempo de paz,
podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar,
permanecer ou dele sair com seus bens;
E) a livre expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença;

22. Como se sabe, os municípios no Brasil são dotados de
autonomia, sendo um dos entes que compõem a federação
ao lado dos estados e da União. Pode-se, então, afirmar a
autonomia municipal porque os municípios:
A) auto-organizam-se através de sua Constituição
Municipal, autogovernam-se mediante eleição direta de
seu prefeito, vice-prefeito e vereadores e autoadministram-se, no exercício de suas competências
administrativas, tributárias e legislativas, diretamente
conferidas pela CF/88;
B) auto-organizam-se através de sua Lei Orgânica
Municipal, autogovernam-se mediante eleição direta de
seu prefeito, vice-prefeito e vereadores e autoadministram-se, no exercício de suas competências
administrativas, penais e trabalhistas, diretamente
conferidas pela CF/88;
C) auto-organizam-se através de sua Lei Orgânica
Municipal, autogovernam-se mediante eleição direta de
seu prefeito, vice-prefeito e vereadores e autoadministram-se, no exercício de suas competências
administrativas, tributárias e legislativas, diretamente
conferidas pela CF/88;
D) auto-organizam-se através de sua Constituição Estadual,
autogovernam-se mediante eleição direta de seu
governador, vice-governador e sua assembléia legislativa
e auto-administram-se, no exercício de suas
competências administrativas, tributárias e legislativas,
diretamente conferidas pela CF/88;
E) auto-organizam-se através de sua Constituição
Municipal, autogovernam-se mediante eleição direta de
seu governador, vice-governador e sua assembléia
legislativa e auto-administram-se, no exercício de suas
competências administrativas, tributárias e legislativas,
diretamente conferidas pela CF/88.

23. São competências dos municípios, previstas na CF/88,
EXCETO:
A) legislar sobre assuntos de interesse local;
B) suplementar a legislação federal e a estadual, no que
couber;
C) criar, organizar e suprimir distritos, observada a
legislação estadual;
D) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial;
E) legislar sobre trânsito e transporte.

24. A respeito do Poder Legislativo no Brasil, pode-se afirmar
que:
A) é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal
de Contas da União;
B) perderá o mandato o Deputado ou Senador que tiver
suspensos os direitos fundamentais;
C) a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes
dos Estados e do Distrito Federal, eleitos, pelo sistema
proporcional, em cada Estado e no Distrito Federal;
D) o Senado Federal compõe-se de representantes dos
Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio
majoritário;
E) são funções típicas desse poder administrar e julgar.

25. O Conselho Municipal de Transporte e Tarifas foi criado
pela:
A)
B)
C)
D)
E)

Lei nº 5.394/02;
Lei nº 11.841/99;
Lei nº 5.493/03;
Lei nº 14.587/03;
Lei nº 5.890/06.

26. De acordo com o art. 128 da Lei Orgânica do Município de
Cachoeiro de Itapemirim, fica assegurada a participação, no
Conselho Municipal de Transportes e Tarifas, das seguintes
entidades:
I. um representante da Câmara dos Vereadores;
II. um representante do Poder Executivo e um dos
funcionários;
III. dois representantes das empresas de transportes e um
dos funcionários;
IV. um representante das Associações de Moradores.
Dos itens acima mencionados, estão corretos apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II;
I e III;
II e IV;
II, III e IV;
I, II e III.

29. De acordo com a Lei de criação do Conselho Municipal
para Avaliação Técnica e Definição de Tarifas, cria-se a
Comissão para Avaliação Técnica e Definição de tarifas
Públicas. Pode-se dizer que os órgãos abaixo relacionados,
através de seus representantes, compõem a Comissão:
I.
II.
III.
IV.
V.

Gabinete do Prefeito;
Secretaria Municipal de Educação;
Coordenadoria de Planejamento;
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor-Procon.

Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III;
II, III e IV;
I, III e IV;
I, III, IV e V;
II, III, IV e V.

30. É vedado aos Conselheiros e Membros da Comissão do
CMTT:
I.

propor regime de urgência para discussão e cotação de
qualquer matéria;
II. usar da palavra sem autorização do Presidente, ou com
finalidade diversa da matéria em discussão;
III. falar sobre matéria vencida;
IV. ultrapassar o tempo regimental para uso da palavra.
Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:

27. Acerca do Conselho Municipal de Transportes e Tarifas, é
possível afirmar que:
I.

é órgão de aconselhamento do Prefeito Municipal na
definição das tarifas públicas para os serviços
concedidos através de processo regular de licitação ou
por autorização para exploração com base em legislação
municipal, exceto saneamento básico;
II. o mandato dos membros efetivos do Conselho terá
duração de 4 (quatro) anos, admitida a recondução ao
cargo por mais 2 (dois) anos;
III. é sua atribuição emitir parecer final sobre as reclamações
dos usuários relativas ao sistema tarifário do Município e
à prestação dos serviços públicos municipais, em
processos analisados e orientados pela Comissão.
Dos itens acima mencionados, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I está correto;
II está correto;
III está correto;
I e II estão corretos;
I e III estão corretos.

28. São competências do Presidente do Conselho Municipal
de Transporte e Tarifas, EXCETO:
A) representar o Conselho perante as autoridades públicas
federais, estaduais e municipais, em juízo e fora dele;
B) distribuir os processos entre os Conselheiros, para
estudo e parecer;
C) decidir sobre as questões de ordem ou submetê-las à
consideração do Conselho, se estiver omisso no
Regimento Interno;
D) organizar a pauta das reuniões ordinárias e
extraordinárias;
E) manter sob sua guarda e responsabilidade os livros,
processos, documentos, correspondências e demais
materiais do Conselho.

A)
B)
C)
D)
E)

I e II;
II e III;
III e IV;
I, II e III;
II, III e IV.

31. O Estado do Espírito Santo integra o novo sistema
RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores.
Sobre o sistema podem ser feitas as seguintes afirmações,
EXCETO:
A) O sistema objetiva interligar os estados através de uma
central única - BIN (Base de Índice Nacional);
B) A central única - BIN - permite agilizar as comunicações,
com maior confiabilidade das informações;
C) O RENAVAM através da BIN funciona também como
mecanismo de combate à comercialização ilegal de
veículos furtados/roubados;
D) As consultas são efetuadas à BIN, alimentadas pelos
estados via Telex;
E) O sistema está dividido em dois módulos que viabilizam
sua operação: multas e outras funções.

32. Ao longo dos anos, diversos foram os sistemas aplicados
na adulteração de caracteres indicadores de veículos
automotores. O Instituto de Criminalística atribui designação
aos processos de adulteração. Faça a relação correta,
numerando a 2ª coluna de acordo com a primeira.
(1)
(2)
(3)
(4)

ausência da numeração de chassi;
regravação;
recobrimento da peça suporte;
remontagem.

( ) remoção parcial/total da numeração do chassi, para
posterior gravação de outra numeração;
( ) recobrimento parcial/total da numeração do chassi
através do uso de massa plástica ou estanho para
posterior gravação de outra numeração;
( ) uso deinstrumento abrasivo, com o objetivo de dificultar a
identificação do veículo;
( ) aproveitamento da parte traseira de um veículo, onde
encontra-se a gravação do chassi e da numeração
segredo para ser remontada à parte dianteira de um
veículo roubado/furtado.

35. De acordo com o CTB, a função exercida pelas Polícias
Militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos
relacionados com a segurança pública e de garantir
obediência às normas relativas à segurança de trânsito,
assegurando a livre circulação e evitando acidentes, é a
definição de:
A)
B)
C)
D)
E)

Policiamento Ostensivo de Trânsito;
Sinais de Trânsito;
Operação de Carga e Descarga;
Regulamentação de Via;
Operação de Trânsito.

36. O procedimento anual, relativo a obrigações do
proprietário do veículo, comprovado por meio de documento
específico denomina-se, de acordo com o CTB:

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

37. O filtro colocado no escapamento que tem por finalidade
diminuir os gases emitidos pelos veículos automotores
denomina-se:

1, 2, 3, 4;
1, 3, 4, 2;
2, 3, 1, 4;
3, 2, 1, 4;
3, 2, 4, 1.

33. Para circular em vias públicas, os veículos deverão ser
dotados de equipamentos de uso obrigatório a serem
constatados pela fiscalização e em boas condições. Acerca
do assunto a única afirmação que NÃO pode ser feita é que:
A) nos veículos automotores e ônibus elétricos é obrigatório
o uso de lanterna da marcha a ré de cor branca;
B) o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e
tempo é obrigatório nos veículos de transporte e
condução de escolares e nos de transporte de
passageiros com mais de dez lugares;
C) o cinto de segurança para passageiros é obrigatório, nos
ônibus e microônibus produzidos até 1 de janeiro de
1999;
D) o extintor de incêndio é obrigatório nos veículos
automotores e ônibus elétricos;
E) as lanternas de posição traseira de cor vermelha são
obrigatórias nos veículos automotores e ônibus elétricos.

34. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro,
“monitoramento técnico baseado nos conceitos de
engenharia de tráfego, das condições de fluidez, de
estacionamento e parada na via, de forma a reduzir as
interferências tais como veículos quebrados, acidentados,
estacionados irregularmente atrapalhando o trânsito,
prestando socorro imediato e informações aos pedestres e
condutores” é o conceito de:
A)
B)
C)
D)
E)

Operação de Trânsito;
Fiscalização;
Passagem de Nível;
Patrulhamento;
Regulamentação da via.

A)
B)
C)
D)
E)

Conversão;
Licenciamento;
Fiscalização;
Patrulhamento;
Tara.

filtro de ar;
catalisador;
carburador;
manômetro;
carter.

38. O Código de Trânsito Brasileiro prevê artigo em relação à
atuação do condutor na preservação do meio ambiente.
Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou
partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN
constitui infração:
A) grave, penalidade multa e remoção do veículo;
B) grave, penalidade multa e retenção do veículo para
regularização;
C) gravíssima, penalidade multa (duas vezes) e remoção do
veículo;
D) gravíssima, penalidade multa (duas vezes) e apreensão
da CNH;
E) gravíssima, penalidade multa, apreensão da CNH e
retenção do veículo para regularização.

39. Transitar com veículo derramando ou lançando sobre a
via combustível ou lubrificante que esteja utilizando constitui
infração:
A) grave, penalidade multa e retenção da CNH;
B) grave, penalidade multa e remoção do veículo e retenção
da CNH;
C) gravíssima, penalidade multa e retenção do veículo para
regularização;
D) gravíssima, penalidade multa (três vezes) e apreensão do
veículo;
E) gravíssima, penalidade multa (três vezes) e apreensão do
veículo para regularização.

40. A melhor maneira de se prevenir em uma situação de
emergência é manter um espaço entre os veículos.
Estabeleça a relação correta numerando a 2ª coluna de
acordo com a primeira.
(1)
(2)
(3)
(4)

distância de reação;
distância de frenagem;
distância de parada;
distância de segmento;

( ) percorrida pelo veículo, medida a partir do momento em
que o motorista inicia pisar no pedal de freio até o veículo
parar totalmente;
( ) percorrida pelo veículo, medida a partir do momento em
que o motorista divisa o obstáculo, pensa na situação e
encontra uma solução a tomar;
( ) percorrida pelo veículo, medida a partir do momento em
que o condutor percebe o obstáculo até o veículo parar
totalmente;
( ) deverá ser mantida entre o seu veículo e o que segue
imediatamente a sua frente.
A seqüência correta de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 4, 3;
2, 1, 3, 4;
2, 4, 3, 1;
3, 1, 2, 4;
4, 1, 3, 2.

