
 
 
 
 

 
 

                                                                                                   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES 

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação deverá ser feita 
durante os 30 minutos iniciais. 

 

2. A prova consiste de 60 questões com quatro alternativas (A, B, C e D), 
das quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e 
escolha a alternativa, marcando sua resposta no cartão-resposta, 
cobrindo todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  
Utilize somente caneta azul ou preta. 
Ex.:  

 
 
3. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de 

nitidez, uso de corretivo, marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. 
 

4. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou 
manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou 
registrado fora dos locais destinados às respostas. 

 

5. Verifique se o seu nome, número de inscrição, número de identidade 
e cargo estão corretos no cartão-resposta. Se houver erro, 
comunique-o ao chefe de sala. Não se esqueça de assiná-lo. 

 

6. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de material 
de qualquer natureza entre os candidatos. A fraude ou tentativa, a 
indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos 
trabalhos são faltas que desclassificarão o candidato. 

 

7. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como régua de 
cálculo, dicionário, máquina de calcular, aparelho celular e similares, 
bem como qualquer outro material de consulta. 

 

8. Ao terminar, entregue ao chefe de sala a prova e o cartão-resposta 
assinado, o qual é o único documento válido para a correção. 

 

9. Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 13h e término às 
17h. 

 

10. Coloque os seus dados abaixo: 
 

INSCRIÇÃO No                                                      
                                                       SALA 

        

NOME EM LETRA DE FÔRMA 
 

 
 

 
___________________________________________ 

ASSINATURA

A B C D 

Secretaria de Administração do Município – SAM 
Avenida Desembargador Moreira, 2875 –  
Dionísio Torres - Fortaleza-Ceará.  
Telefone: (85) 3433.3600/ 3644 3656 
FAX (85) 3272.5053 
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PROVA OBJETIVA: 
Este Caderno de Prova contém 60 (sessenta) 
questões, numeradas de 01 a 60, todas com 04 
(quatro) opções. Verifique se o caderno está 
completo ou se há imperfeições. Nestes casos, 
informe, imediatamente, ao fiscal. 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Texto – O Grupo 
 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Tive um dia desses um almoço alegre e 
melancólico. Tratava-se do reencontro de 
três ex-colegas da Faculdade Nacional de 
Direito. A atmosfera lembra a do livro e do 
filme O Grupo, menos as confidências que 
não fizemos. Reencontro alegre porque 
gostávamos umas das outras, porque a 
comida estava boa e tínhamos fome. 
Melancólico porque a vida trabalhara muito em 
nós, e ali estávamos sorridentes, firmes. E 
melancólico também porque nenhuma de 
nós terminara sendo advogada. Advogada, 
meu Deus. Era só o que me faltava, eu que 
me atrapalho em lidar burocraticamente com 
o mais simples papel. 

Melancólico porque havíamos perdido 
tantos anos de estudo à toa. Estudo? Só uma 
de nós estudava mesmo, filha de famoso 
jurista que era. Quanto a mim, a escolha do 
curso superior não passou de um erro. Eu não 
tinha orientação, havia lido um livro sobre 
penitenciárias, e pretendia apenas isto: 
reformar um dia as penitenciárias do Brasil. 
San Tiago Dantas uma vez disse que não 
resistia à curiosidade e perguntou-me o que 
afinal eu fora fazer num curso de Direito. 
Respondi-lhe que Direito Penal me 
interessava. Retrucou: “Ah! Bem, logo 
adivinhei. Você se interessa pela parte 
literária do Direito. Quem é jurista mesmo 
gosta é de Direito Civil.” A saudade que tenho 
de San Tiago. 

Voltando ao grupo: nós nos despedimos 
alegres ou tristes? Não sei. Em mim, havia  
um certo estoicismo, em relação a ter tido 
uma parte de meu passado tão inútil. Ora, 
mas quantas outras coisas inúteis eu já havia 
vivido. Uma vida é curta: mas, se cortarmos 
os seus pedaços mortos, curtíssima fica ela. 
Transforma-se numa vida feita de alguns dias 
apenas? Bem, mas é preciso não esquecer 
que a parte inútil fora, na hora, vivida com 
tanto ardor (por Direito Penal). O que de 
algum modo paga a pena. 

Saí da casa de minha amiga para um sol 
de três horas da tarde, e num bairro que 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
 

raramente freqüento, Urca. O que mais 
acresceu a minha perdição. Estranhei tudo. 
E, por me estranhar, vi-me por um instante 
como sou. Gostei ou não? Simplesmente 
aceitei. Tomei um táxi que me deixaria em 
casa, e refleti sem amargura: muita coisa 
inútil na vida da gente serve como esse táxi: 
para nos transportar de um ponto útil a 
outro. E eu nem quis conversar com o chofer. 

 
(LISPECTOR, Clarice. A Descoberta do mundo. 

Rio de Janeiro, Rocco, 1999. P. 451) 
 
 
 

01. Sobre o texto, é correto afirmar que se trata 
de  

A) uma mistura predominante de descrição e 
dissertação que passa a idéia de que os seres 
humanos devem ser aquilo que eles querem 
ser. 

B) uma mistura predominante de narração e 
descrição que apresenta a história do 
reencontro de três amigas, que teve o lado 
alegre e o lado triste. 

C) uma mistura de narração, descrição e 
dissertação que tem como objetivo principal 
caracterizar os amigos, os professores e 
episódios da faculdade. 

D) um texto puramente dissertativo, com 
argumentos distribuídos nos parágrafos, que 
passa a idéia de que os seres humanos 
devem ser aquilo que eles querem ser 

 

02. É correto deduzir-se das informações do texto 
que 

A) nenhuma aluna da turma da faculdade das 
três amigas queria advogar. 

B) a filha de um famoso jurista praticou a 
advocacia depois de formada. 

C) os anos de estudo das três amigas foram 
muito úteis para elas. 

D) ser advogada para uma das três não 
combinava com a sua personalidade. 

 

 Marque seu cartão-resposta, 
pintando completamente o 
quadrinho correspondente à sua 
resposta, conforme o modelo: 
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03. Com relação à fonética, é correto afirmar-se 
que a palavra 

A) “reencontro”, linha 02, possui hiato, 
dígrafo e encontro consonantal. 

B) “também”, linha 11, tem dois ditongos 
decrescentes nasais. 

C) “bairro”, linha 46, é paroxítona e possui 
encontro consonantal. 

D) “táxi”, linha 51, possui quatro fonemas e 
um encontro consonantal. 

 

04. Às vezes, o a não tem acento grave de crase 
pela falta da preposição a. É o que ocorre em 

A) “A atmosfera lembra a do livro e do filme 
O Grupo”, linhas 04-05. 

B) “Quanto a mim”, linha 19. 

C) “em relação a ter tido uma parte do meu 
passado tão inútil”, linhas 35-36. 

D) “para nos transportar de um ponto útil a 
outro”, linhas 54-55. 

 

05. A correspondência entre a palavra e o que 
ela revela está correta na opção 

A) “menos”, linha 05 → inclusão. 

B) “apenas”, linha 22 → limitação. 

C) “Bem”, linha 41 → modo. 

D) “como”, linha 53 → causa. 

 

06. A palavra está corretamente classificada na 
opção 

A) “Reencontro”, linha 06: verbo regular. 

B) “lidar”, linha 14: substantivo abstrato. 

C) “quantas”, linha 37: pronome indefinido. 

D) “muita”, linha 52: advérbio de intensidade. 

 

07. Como em “nenhuma de nós terminara 
sendo advogada”, linhas 11-12, o verbo 
fica somente no singular em 

A) A maioria das estudantes de Direito fez 
concurso público. 

B) Ela é uma das que sorriu para as 
companheiras. 

C) Foram elas quem marcou o reencontro. 

D) Cada uma delas elogiou as outras amigas. 

 

 

 

 

08. Entre muitas funções, o pronome me, ora é 
objeto direto, ora é objeto indireto. Ele é 
objeto direto em 

A) “Era só o que me faltava.”, linha 13. 

B) “e perguntou-me o que afinal eu fora 
fazer num curso de Direito”, linhas 25-
26. 

C) “Direito Penal me interessava”, linhas 
27-28. 

D) “Tomei um táxi que me deixaria em 
casa”, linhas 51-52. 

 

09. Algumas palavras apresentam dificuldade de 
escrita para a maioria dos brasileiros, como é 
o caso de “adivinhei”, linha 29, e 
“acresceu”, linha 48. As palavras a seguir 
estão escritas corretamente em 

A) OPNIÃO, DEGLADIAR, ESPECTATIVA, 
VACILAR. 

B) OPNIÃO, DIGLADIAR, ESPECTATIVA, 
VASCILAR. 

C) OPINIÃO, DIGLADIAR, EXPECTATIVA, 
VACILAR. 

D) OPINIÃO, DEGLADIAR, EXPECTATIVA, 
VASCILAR. 

 

10. Classifique as afirmações a seguir em 
verdadeiras (V) ou falsas (F). 

I. “um certo estoicismo”, linha 35, 
significa uma certa dúvida. 

II. “acresceu”, linha 48, significa 
aumentou. 

É correto dizer-se que 

A) somente I é verdadeira. 

B) somente II é verdadeira. 

C) I e II são verdadeiras. 

D) I e II são falsas. 
 

 

ATUALIDADES 
 

11. O Supremo Tribunal Federal, ao proibir a 
contratação ou a manutenção em cargos 
públicos de parentes de políticos e de 
servidores dos Três Poderes (Legislativo, 
Executivo e Judiciário), adotou uma medida 
de combate ao  

A) familismo. 

B) populismo. 

C) integralismo. 

D) nepotismo. 
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12. A crise financeira internacional tem afetado a 
economia brasileira, como divulgam os meios 
de comunicação de massa. Uma 
demonstração disso é 

A) a falência de instituições bancárias públicas. 

B) o fechamento da Bovespa. 

C) o aumento no número de parcelas nas 
compras efetuadas por meio de crediário. 

D) a diminuição na concessão de crédito por 
parte de bancos privados. 

 

13. A corrida presidencial americana chegou a sua 
reta final no último dia 4. Várias são as 
diferenças entre o processo eleitoral 
americano e o brasileiro. Marque a opção que 
contém uma dessas diferenças. 

A) No processo eleitoral brasileiro, a legislação 
fixa o número de partidos que podem indicar 
candidatos ao cargo de Presidente da 
República. 

B) Nos Estados Unidos, não existe horário 
eleitoral gratuito: a propaganda eleitoral fica 
por conta dos partidos, de seus candidatos e 
de um fundo público de doações. 

C) O horário eleitoral gratuito no Brasil é 
exclusivo para candidatos aos cargos de 
vereador e prefeito; nos Estados Unidos, é 
exclusivo para presidente. 

D) No processo eleitoral americano, a campanha 
é financiada pelo Poder Público, mas os 
candidatos que não se elegerem têm que 
devolver aos cofres públicos os valores 
recebidos. 

 

14. Em relação ao segundo turno das eleições 
para prefeito, ocorrido no dia 26 de outubro 
deste ano, é correto afirmar que 

A) Fortaleza foi a única Capital da Região 
Nordeste em que não aconteceu segundo 
turno. 

B) somente nas capitais é possível a realização 
de segundo turno. 

C) Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo e 
Belém tiveram segundo turno. 

D) em Manaus e no Rio de Janeiro não se fez 
necessário o segundo turno; seus prefeitos 
foram conhecidos já no primeiro turno. 

 

15. Sobre a Lei no 11.705/2008, conhecida como 
“Lei Seca”, que entrou em vigor em 19 de 
junho de 2008, é correto afirmar que 

 

A) visa a proibição do uso da direção de veículos 
automotores por pessoas que estejam sob a 
influência do álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine 
dependência. 

B) se trata de uma lei sancionada para vigorar 
somente em estados brasileiros que disponham 
de recursos humanos e financeiros para 
garantir seu cumprimento. 

C) como as demais leis, só se pode exigir seu 
cumprimento, quando todas as pessoas 
tiverem conhecimento de seu teor. 

D) é uma lei que, como qualquer outra, tem uma 
fase de experimentação, podendo “pegar ou 
não”, pois nem toda lei “pega” no Brasil. 

 

16. Em setembro deste ano, comemorou-se o 
centenário de morte de um escritor brasileiro 
que foi um dos fundadores da Academia 
Brasileira de Letras e seu primeiro presidente. 
Autor de obras como Dom Casmurro, Quincas 
Borba, Helena, A Mão e a Luva, este escritor é 

A) José de Alencar. 

B) Manuel Bandeira. 

C) Machado de Assis. 

D) Joaquim Manuel de Macedo. 

 

17. Há pouco tempo em vigor, a Lei no 
11.788/2008, conhecida como Lei do Estágio, 
trouxe algumas inovações em relação à lei 
anterior que regulamentava essa atividade. 
Assinale a opção que contém três dessas 
inovações. 

A) Fixação da carga horária de trabalho de seis 
horas diárias; o tempo máximo de estágio na 
mesma empresa estabelecido em dois anos; 
obrigatoriedade de pagamento de bolsa-auxílio. 

B) Fixação de folgas em finais de semana e 
feriados; limitação do tempo mínimo de estágio 
em três meses; proibição de contratação de 
estagiários por profissionais liberais. 

C) Obrigatoriedade das empresas privadas terem 
25% (vinte e cinco por cento) de seu quadro 
funcional ocupados por estagiários; a livre 
negociação entre a empresa contratante e o 
estagiário sem intermediação da instituição de 
ensino; a proibição de estágios com carga 
horária superior a quatro horas diárias. 

D) Delimitação da carga horária de quarenta horas 
semanais; tempo máximo de estágio em uma 
mesma empresa fixado em um ano apenas; 
direito a quinze dias de férias, anualmente. 
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18. No mês de novembro de 2008, teve lugar em 
Fortaleza um evento cultural de grande porte 
que atraiu um público diversificado. Este 
evento, que se encontra na sua oitava edição, 
é o(a) 

A) Bienal Internacional do Livro do Ceará. 

B) Festival Interamericano de Revista em 
Quadrinhos. 

C) Festival Ibero-americano de Desenho Animado. 

D) Semana Nacional de Curta Metragem 

 

19. O DETRAN-CE registra um aumento 
significativo na procura por retirada de 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 
Atribui-se o fato a mudanças que passarão a 
vigorar a partir de janeiro de 2009, como 

A) a exigência de exames psiquiátricos e de 
testes de personalidade para fins de detectar 
possíveis distúrbios de comportamento e 
doenças mentais. 

B) a emissão de CNH com validade fixada em 
dois anos e a conseqüente exigência de 
renovação com essa mesma periodicidade. 

C) o aumento da carga horária do curso teórico 
de 30 (trinta) horas-aula para 45 (quarenta e 
cinco) horas-aula e do curso prático de 
direção de 15 (quinze) horas-aula para 20 
(vinte) horas-aula. 

D) o aumento da idade mínima para concessão 
da CNH, de acordo com a categoria 
pretendida pelo motorista. 

 

20. O G-20, grupo de países e blocos de países 
que representa quase 90% da economia 
mundial, parece estar unido com o objetivo de 
superar o que vem sendo considerado como a 
pior crise financeira dos últimos oitenta anos. 
O G-20 é integrado por países mais ricos e 
por países de economia emergente. Entre os 
mais ricos estão EUA, França, Canadá, Japão; 
e entre os emergentes que compõem esse 
grupo, encontram-se os quatro países 
seguintes: 

A) Venezuela, México, Itália e Argentina. 

B) China, Brasil, África do Sul e Índia. 

C) Sudão, Irã, Líbia e Alemanha. 

D) Argentina, Itália, Alemanha e Brasil. 

 

 

 

 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

21. Em relação aos direitos e garantias 
constitucionais, segundo a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, assinale o correto. 

A) É considerada discriminatória qualquer 
exigência de ordem etária para efeito de 
ingresso no serviço público. 

B) As violações aos direitos fundamentais são 
praticadas apenas no âmbito das relações entre 
o cidadão e o Estado. 

C) Alguns direitos fundamentais, como o direito à 
vida, têm caráter absoluto. 

D) Os direitos fundamentais não têm caráter 
absoluto. 

 

22. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, assinale o correto. 

A) Em se tratando de mandado de segurança 
coletivo impetrado por sindicato, é indevida a 
exigência de um ano de constituição e 
funcionamento, porquanto esta restrição 
destina-se apenas às associações.  

B) O direito adquirido é oponível à mudança de 
regime jurídico de servidor púbico.  

C) A gratuidade do registro civil de nascimento e 
do assento de óbito deve ser reconhecida, tão-
somente, aos pobres.  

D) A aplicação do Princípio da Verdade Real 
permite que, em ação de investigação de 
paternidade, o réu seja obrigado à coleta de 
material para o exame de DNA.  

  

23. Em relação aos direitos políticos previstos na 
Constituição Federal, assinale o correto. 

A) O alistamento eleitoral e o voto são 
obrigatórios para os maiores de dezesseis 
anos. 

B) O alistamento eleitoral é obrigatório para os 
analfabetos, sendo o voto facultativo a estes. 

C) O alistamento eleitoral e o voto são 
facultativos para os analfabetos. 

D) O alistamento eleitoral é facultativo para os 
menores de dezoitos anos. 

 

24. Em relação aos direitos e garantias 
constitucionais, segundo a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, assinale o correto. 
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A) Só é lícito o uso de algemas em caso de 
resistência e de fundado receio de fuga ou de 
perigo à integridade física própria ou alheia, por 
parte do preso ou de terceiros, justificada a 
excepcionalidade por escrito, sob pena de 
responsabilidade disciplinar, civil e penal do 
agente ou da autoridade e de nulidade da 
prisão ou do ato processual a que se refere, 
sem prejuízo da responsabilidade civil do 
Estado. 

B) O sigilo bancário, espécie de direito à 
privacidade, protegido pela Constituição de 
1988, é absoluto, não devendo ceder diante de 
interesses privados ou políticos.  

C) O mandado de segurança é medida idônea para 
impugnar decisão judicial que autoriza a quebra 
de sigilos fiscal e bancário em procedimento 
criminal, uma vez que podem resultar em 
constrangimento à liberdade do investigado. 

D) É ilícita a gravação de conversa telefônica feita 
por um dos interlocutores, ou com sua 
autorização, sem ciência do outro, quando há 
investida criminosa deste último.  

 

25. Em relação aos direitos e garantias 
constitucionais, segundo a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, assinale o correto. 

A) A impetração de mandado de segurança 
coletivo por entidade de classe em favor dos 
associados depende da autorização destes. 

B) O direito de propriedade se reveste de 
caráter absoluto, pois, sobre ele, pesa grave 
hipoteca social.  

C) O direito de edificar é relativo, dado que 
condicionado à função social da propriedade. 

D) O Judiciário pode substituir a Administração 
na punição do servidor, podendo determinar 
a esta, em cumprimento ao princípio da 
proporcionalidade, a aplicação de pena 
menos severa, compatível com a falta 
cometida e a previsão legal. 

 

26. Em relação aos direitos e garantias 
constitucionais, segundo a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, assinale o correto. 

A) A extradição somente será deferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, tratando-se de 
fatos delituosos puníveis com prisão 
perpétua, se o Estado requerente assumir, 
formalmente, quanto a ela, perante o 
Governo brasileiro, o compromisso de 
comutá-la em pena não superior à duração 
máxima admitida na lei penal do Brasil.  

B) Impede a extradição a circunstância de ser o 
extraditando casado com brasileira ou ter 
filho brasileiro. 

C) O brasileiro nato pode ser extraditado pelo 
Brasil caso cometa crimes contra a 
humanidade.  

D) A garantia do direito adquirido impede a 
edição, pelo Estado, de norma retroativa em 
benefício do particular. 

 

27. Em relação aos direitos e garantias 
constitucionais, segundo a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, analise as 
afirmações a seguir. 

I. O princípio do devido processo legal, de 
acordo com o texto constitucional, refere-se 
apenas aos procedimentos judiciais. 

II. Em face da Constituição da República, o 
direito adquirido deve ser respeitado por 
qualquer espécie normativa, inclusive 
Emendas Constitucionais. 

III. Os tratados e as convenções internacionais 
ingressam no direito brasileiro sempre com 
força normativa equivalente às emendas 
constitucionais. 

É correto o que se afirma apenas em 

A) I. 

B) II. 

C) I e III. 

D) II e III. 

 

28. Em relação aos direitos de nacionalidade 
previstos na Constituição, assinale o correto. 

A) A Constituição Federal não admite a perda de 
nacionalidade do brasileiro nato. 

B) É privativo de brasileiro nato o cargo de 
ministro dos tribunais superiores. 

C) São brasileiros natos os nascidos no 
estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente ou venham 
a residir na República Federativa do Brasil e 
optem, em qualquer tempo, pela 
nacionalidade brasileira. 

D) Será declarada a perda da nacionalidade do 
brasileiro que tiver cancelada sua 
naturalização, por sentença judicial, em 
virtude de atividade nociva ao interesse 
nacional. 
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29. Em relação aos direitos e garantias 
constitucionais, assinale o correto. 

A) Nos termos da Constituição de 1988, as 
normas definidoras de direitos fundamentais 
dependem sempre de regulamentação infra-
constitucional  para se tornarem aplicáveis. 

B) Os direitos e garantias expressos na 
Constituição excluem outros decorrentes dos 
tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 

C) Os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por maioria absoluta dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais.  

D) O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal 
Penal Internacional a cuja criação tenha 
manifestado adesão.  

 

30. Em relação a normas constitucionais relativas à 
administração pública e aos servidores públicos, 
segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, assinale o correto. 

A) O limite de idade para a inscrição em concurso 
público só se legitima em face da Constituição, 
quando possa ser justificado pela natureza das 
atribuições do cargo a ser preenchido. 

B) Em face do princípio da legalidade, não pode a 
Administração Pública, mesmo que não 
concluído e homologado o concurso público, 
alterar as condições do certame constantes do 
respectivo edital. 

C) É legítima a limitação de idade apenas em 
edital de concurso, pois este tem o poder de 
suprir a exigência constitucional de que tal 
requisito seja estabelecido por lei. 

D) Em face do princípio da eficiência, a habilitação 
legal para o exercício do cargo deve ser exigida 
no momento da inscrição para o concurso. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

31. Em relação aos Princípios da Administração 
Pública, é correto afirmar, EXCETO: 

A) Ao contrário dos particulares, que podem 
fazer tudo aquilo que a lei não veda, pelo 
princípio da legalidade, a Administração só 
pode realizar o que lhe é expressamente 
autorizado em lei.  

B) Pelo princípio da finalidade, não se admite 
outro objetivo para o ato administrativo que 
não o interesse público.  

C) O princípio da publicidade impõe a publicação, 
em jornais oficiais, de todos os atos da 
Administração.  

D) O principio da legalidade impede que a 
Administração crie direitos de qualquer espécie 
mediante ato administrativo. 

 

32. Em relação ao abuso de poder, é correto 
afirmar, EXCETO: 

A) Ocorre desvio de poder quando o agente busca 
uma finalidade, ainda que de interesse público, 
alheia à categoria do ato que utilizou.  

B) Ocorre excesso de poder quando o agente atua 
fora dos limites de sua competência 
administrativa. 

C) Nem sempre o ato será viciado por não manter 
relação adequada com a finalidade em vista da 
qual poderia ser praticado, especialmente 
quando não há por parte do agente uma 
intenção inadequada.  

D) Pela própria natureza do fato em si, o abuso de 
poder se configura como ilegalidade. 

 

33. Em relação aos poderes administrativos é 
correto afirmar, EXCETO: 

A) O poder disciplinar pode alcançar particulares, 
desde que vinculados ao Poder Publico 
mediante contratos.  

B) No âmbito do poder hierárquico, insere-se a 
faculdade de revogar-se atos de órgãos 
inferiores, considerados inconvenientes, de 
ofício ou por provocação.  

C) A regra quanto à avocação de competências 
determina a sua possibilidade, desde que a 
competência a ser avocada não seja privativa 
do órgão subordinado.  

D) O poder de polícia administrativa pode se dar 
em diversas gradações, finalizando, em todas 
as situações, com a auto-executoriedade, pela 
qual o administrado é materialmente compelido 
a cumprir a determinação administrativa.  

 

34. Em relação ao poder de polícia, é correto 
afirmar, EXCETO: 

A) São atributos do poder de polícia a 
discricionariedade, a auto-executoriedade e a 
coercibilidade.  

B) A polícia administrativa confunde-se com a 
polícia judiciária, voltada para a preparação da 
função jurisdicional penal.  
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C) Se o administrador, no exercício do poder de 
polícia, ultrapassa o permitido em lei, incidirá 
em abuso de poder, corrigível pelo particular na 
via judicial. 

D) O atributo da auto-executoriedade do poder de 
polícia obsta que o particular que teve seus 
direitos violados pela Administração busque a 
reparação na via judicial. 

 

35. O regime jurídico, típico da Administração 
Pública, denominado estatutário, caracteriza-
se por ser 

A) de direito público, de natureza legal e 
unilateral. 

B) de direito público, de natureza contratual e 
unilateral. 

C) de direito privado, de natureza contratual e 
bilateral. 

D) de direito público, de natureza legal e 
bilateral.  

 

 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL 
PENAL 

 

36. Em relação à imputabilidade penal, é correto 
afirmar, EXCETO: 

A) Os menores de 18 (dezoito) anos são 
penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às 
normas estabelecidas na legislação especial.  

B) Excluem a imputabilidade penal a paixão e a 
embriaguez involuntária. 

C) É isento de pena o agente que, por 
embriaguez completa, proveniente de caso 
fortuito ou força maior, era, ao tempo da 
ação ou da omissão, inteiramente incapaz de 
entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse 
entendimento.  

D) A pena pode ser reduzida de um a dois 
terços, se o agente, por embriaguez, 
proveniente de caso fortuito ou força maior, 
não possuía, ao tempo da ação ou da 
omissão, a plena capacidade de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento.  

 

37. Em relação ao concurso de pessoas, é correto 
afirmar, EXCETO: 

A) Quem, de qualquer modo, concorre para o 
crime incide nas penas a este cominadas, 
independentemente de sua culpabilidade.  

B) Se algum dos concorrentes quis participar de 
crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena 
deste; essa pena será aumentada até 
metade, na hipótese de ter sido previsível o 
resultado mais grave.  

C) O ajuste, a determinação ou instigação e o 
auxílio, salvo disposição expressa em 
contrário, não são puníveis, se o crime não 
chega, pelo menos, a ser tentado.  

D) Não se comunicam as circunstâncias e as 
condições de caráter pessoal, salvo quando 
elementares do crime. 

 

38. Com relação ao inquérito policial, 
considerando a legislação pertinente, a 
doutrina e a jurisprudência do STJ, assinale o 
correto. 

A) Quando se trata de ação penal privada, a 
autoridade policial pode tomar a iniciativa 
para instauração do inquérito policial se tiver 
presenciado o crime. 

B) O inquérito policial tem natureza de peça 
informativa, de procedimento contraditório, e 
contém o resultado das investigações. 

C) Qualquer pessoa do povo que tiver 
conhecimento da existência de infração penal 
em que caiba ação pública poderá, 
verbalmente ou por escrito, comunicá-la à 
autoridade policial, e esta, verificada a 
procedência das informações, mandará 
instaurar inquérito. 

D) Nos crimes de ação pública o inquérito 
policial somente poderá ser iniciado de ofício 
ou mediante requisição da autoridade 
judiciária ou do Ministério Público. 

 

39. Considerando os crimes contra a 
administração pública, assinale o correto. 

A) Considera-se funcionário público, para os 
efeitos penais, somente aquele que, embora 
transitoriamente, recebe remuneração dos 
cofres públicos.  

B) O funcionário público que exige, para si ou 
para outrem, direta ou indiretamente, ainda 
que fora da função, ou antes de assumi-la, 
mas em razão dela, vantagem indevida, 
tendo em vista a defesa de interesses de 
particulares, comete o crime de advocacia 
administrativa. 
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C) O funcionário público que solicitar ou receber, 
para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida ou aceitar promessa de tal 
vantagem comete o crime de corrupção 
passiva. 

D) O funcionário público que, direta ou 
indiretamente, defende interesse privado 
perante a administração pública, valendo-se da 
qualidade de funcionário, comete o crime de 
prevaricação. 

 

40. Com relação às provas, considerando a 
legislação pertinente, assinale o correto. 

A) Quando a infração deixar vestígios, será 
dispensável o exame de corpo de delito, direto 
ou indireto, podendo ser suprido pela confissão 
do acusado. 

B) Nos casos de morte violenta, não bastará o 
simples exame externo do cadáver, mesmo 
quando não houver infração penal que apurar, 
ou quando as lesões externas permitirem 
precisar a causa da morte e não houver 
necessidade de exame interno para a 
verificação de alguma circunstância relevante. 

C) O juiz formará sua convicção pela livre 
apreciação da prova produzida no inquérito 
policial. 

D) São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas 
do processo, as provas ilícitas, assim 
entendidas as obtidas em violação a normas 
constitucionais ou legais. Além delas, são 
inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, 
salvo quando não evidenciado o nexo de 
causalidade entre umas e outras, ou quando as 
derivadas puderem ser obtidas por uma fonte 
independente das primeiras. 

 

 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE 
TRÂNSITO 

 

41. Para a realização da atividade operacional da 
AMC, deve o agente de trânsito conhecer a 
finalidade do Sistema Nacional de Trânsito, de 
acordo com o que está estabelecido no Artigo 5o 
do CTB, uma vez que este se aplica a todo o 
contexto nacional. Portanto, está sob a 
responsabilidade do SNT o exercício das 
atividades de: 

 

 

 

 

 

A) 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. 

B) Planejamento operacional, legislação, registro e 
licenciamento de veículos, apreensão, retenção 
e guarda em depósito de veículos, 
policiamento, fiscalização de infrações e 
aplicação de multas. 

C) Administração e normatização das situações de 
trânsito, aspectos burocráticos para pesquisa 
de condições para registro e licenciamento de 
veículos, fiscalização, julgamento de infratores 
e de recursos de penalidades. 

D) Administração, planejamento, normatização, 
formação, habilitação e reciclagem de 
condutores, educação, engenharia, operação do 
sistema viário, policiamento e fiscalização. 

 

42. Um agente de trânsito realiza sua atividade de 
fiscalização em várias situações na cidade de 
Fortaleza e intervém em circunstâncias urbanas 
de trânsito, em sua rotina operacional. Sobre as 
vias terrestres do território nacional, abertas à 
circulação, e de acordo com o que está 
estabelecido no capítulo I do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), em seu Artigo 2o, assinale o 
correto. 

A) São vias terrestres urbanas e rurais as ruas e 
avenidas de forma específica, não cabendo a 
outros segmentos viários a mesma 
classificação. 

B) As praias abertas à circulação pública e as vias 
internas pertencentes aos condomínios 
constituídos por unidades autônomas são 
consideradas vias terrestres. 

C) Os logradouros, os caminhos e as passagens 
não se enquadram como vias terrestres com 
uso regulamentado pelo órgão ou entidade com 
circunscrição sobre eles. 

D) Consideram-se trânsito em vias terrestres os 
movimentos de pessoas e veículos em situação 
de fiscalização por agente da autoridade de 
trânsito. 

 

43. As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos 
vinculados ao CONTRAN, são integradas por 
especialistas e têm como objetivo estudar e 
oferecer sugestões e embasamento técnico 
sobre assuntos específicos para decisões 
daquele colegiado. Assinale a opção na qual 
encontramos integrantes que participam da 
constituição de cada Câmara. 
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A) Especialistas em trânsito, com cursos de 
especialização reconhecidos pelo MEC e 
ministrados em universidades de diversos 
estados do país. 

B) Dois representantes de cada Estado e um dos 
Municípios participantes. 

C) Cinco representantes indicados por um 
dirigente coordenador máximo do Sistema 
Nacional de Trânsito. 

D) Especialistas, representantes de órgãos e 
entidades executivas da União, dos Estados, ou 
do Distrito Federal e dos Municípios, em igual 
número, dentre outros. 

 

44. Para o cumprimento de suas atribuições, o 
agente de trânsito depara-se com situações 
subjetivas, cuja interpretação depende do 
conhecimento e do entendimento preciso das 
competências que se encontram previstas no 
CTB. 

Considere os seguintes deveres apontados nos 
itens a seguir: 

I. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as 
normas de trânsito, no âmbito de suas 
atribuições. 

II. 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. 

III. Executar a fiscalização de trânsito, autuar, 
aplicar as penalidades de advertência, por 
escrito, e ainda as multas e medidas 
administrativas cabíveis, notificando os 
infratores e arrecadando as multas que 
aplicar. 

IV. Fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e 
medidas administrativas cabíveis, relativas a 
infrações por excesso de peso, dimensões e 
lotação dos veículos, bem como notificar e 
arrecadar as multas que aplicar. 

V. Fiscalizar o cumprimento da norma contida 
no art. 95, aplicando as penalidades e 
arrecadando as multas nele previstas. 

Nos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, 
são deveres do órgão executivo 

A) apenas os listados nos itens I, II e III. 

B) apenas os listados nos itens I, II e VI. 

C) apenas os listados nos itens II, IV e V. 

D) todos os cinco listados nos itens indicados. 

 

45. De acordo com as normas gerais de circulação e 
conduta, conforme está estabelecido no Artigo 
26 do CTB, os usuários das vias terrestres 
devem 

 

A) abster-se de todo ato que possa constituir 
perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, 
de pessoas ou de animais, ou ainda causar 
danos a propriedades públicas ou privadas. 

B) observar a situação de pavimentação das vias 
urbanas, adotando o procedimento de informar 
ao órgão competente o dano existente. 

C) andar sempre pelo lado direito, a fim de 
resguardar o direito de passagem de outros, 
qualquer que seja sua condição de usuário. 

D) informar previamente a intenção de percurso, 
usando para isso os meios disponíveis e as 
condições propícias para a informação precisa e 
adequada à condição de transeuntes. 

 

46. Em uma situação hipotética, na qual um agente 
de trânsito realiza fiscalização numa via em que 
a pista de rolamento comporta várias faixas de 
circulação no mesmo sentido, sua atenção 
volta-se para os veículos mais lentos e de maior 
porte, atentando para o que está previsto no 
Código de Trânsito Brasileiro. Para esta 
situação, assinale o correto. 

A) São as faixas da direita destinadas ao 
deslocamento desses veículos.  

B) Quando não houver faixa especial a eles 
destinada, pode-se usar qualquer faixa, desde 
que não comprometa a segurança dos usuários 
que andam a pé. 

C) São as faixas da esquerda, destinadas ao 
deslocamento dos veículos de passageiros. 

D) Quando não houver faixa especial, entende-se 
que há a proibição de circulação para veículos 
dessa natureza. 

 

47. Nas situações de fiscalização com um grande 
fluxo de veículos, de tipos diversos, o agente de 
trânsito precisa atentar para as situações em 
que a segurança das pessoas pode ficar mais 
vulnerável. Para isso, o agente deve observar se 
o condutor que tenha o propósito de ultrapassar 
um veículo de transporte coletivo que esteja 
parado, efetuando embarque ou desembarque 
de passageiros, adota procedimentos que 
corroborem com o propósito da segurança. Os 
procedimentos, previstos no Artigo 31 do CTB, 
são: 

A) buzinar para alertar o condutor do veículo de 
transporte coletivo sobre a sua intenção de 
ultrapassagem e efetuar a ultrapassagem. 

B) parar o veículo e só reiniciar o deslocamento 
após a saída do veículo de transporte coletivo. 

C) reduzir a velocidade, dirigindo com atenção 
redobrada ou parar o veículo com vistas à 
segurança dos pedestres. 

D) buzinar e avançar antes que qualquer 
passageiro tenha desembarcado do veículo. 
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48. Das situações previstas para a realização de 
retorno nas vias urbanas, o agente de trânsito 
deve observar o que consta no Artigo 39 do 
Código de Trânsito Brasileiro, a fim de fiscalizar 
essa operação, sendo ela permitida 

A) quando o condutor escolhe o local com bom 
senso e, principalmente, identificando a 
oportunidade adequada. 

B) em qualquer lugar que o condutor julgar 
oportuno no momento da operação. 

C) se não for horário de pico, observando-se as 
características da via e o fluxo de veículos.  

D) analisando-se as condições meteorológicas e se 
a movimentação de pedestres e ciclistas 
permite. 

 

49. Em uma situação de fiscalização de rotina, os 
agentes de trânsito da Autarquia Municipal de 
Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania 
(AMC) se deparam com um veículo imobilizado 
na via por causa de uma pane. Além do auxílio, 
decidem também realizar a autuação do veículo. 
Qual das opções a seguir traz um motivo 
plausível para essa autuação? 

A) O veículo está com um pneu furado. 

B) O veículo não utiliza o pisca-alerta. 

C) O condutor apresenta sinais de nervosismo. 

D) O condutor não tem uma caixa de primeiros 
socorros. 

 

50. Segundo o Artigo 45 do CTB, mesmo que a 
indicação luminosa do semáforo lhe seja 
favorável, nenhum condutor pode entrar em 
uma interseção 

A) quando há indicação de alternância para a luz 
amarela. 

B) logo que a luz verde surge. 

C) ao visualizar veículos pesados vindo na direção 
contrária, mesmo que o sinal vermelho seja 
indicado para eles. 

D) se houver possibilidade de ser obrigado a 
imobilizar o veículo na área do cruzamento, 
obstruindo ou impedindo a passagem do 
trânsito transversal. 

 

51. A Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços 
Públicos e de Cidadania de Fortaleza (AMC), por 
meio de sua Divisão de Operação e Fiscalização 
(Diofi), preparou uma operação especial para 
ordenar o tráfego durante a festa de Nossa 
Senhora de Fátima. Havia uma preocupação 
com o embarque e desembarque de 
passageiros, pois nestas situações 

A) eles não devem abrir a porta do veículo, deixá-
la aberta ou descer do veículo sem antes se 
certificarem de que isso não constitui perigo. 

B) o embarque e o desembarque devem ocorrer 
sempre do lado da calçada, inclusive para o 
condutor. 

C) não é permitido realizá-los em locais com 
grande aglomeração de pessoas em eventos 
públicos, como a situação descrita. 

D) muitos veículos devem estacionar em fila dupla 
para evitar grandes deslocamentos a pé, o que 
traria riscos de acidentes. 

 

52. A velocidade máxima permitida para a via é 
indicada por meio de sinalização, obedecidas 
características técnicas e condições de trânsito. 
Onde não existir sinalização regulamentadora, 
nas vias urbanas, a velocidade máxima será de 

A) oitenta quilômetros por hora, nas vias arteriais. 

B) sessenta quilômetros por hora, nas vias de 
trânsito rápido. 

C) quarenta quilômetros por hora, nas vias 
coletoras. 

D) trinta quilômetros por hora, nas vias 
desprovidas de pavimentação. 

 

53. O Artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro 
prevê uma exceção à prioridade de passagem 
às pessoas que atravessem a via sobre as faixas 
delimitadas. Assinale a opção que contém a 
situação que representa esta exceção. 

A) Em locais de trânsito rápido. 

B) Nas proximidades de passarelas. 

C) Em locais onde é proibido o trânsito de 
pessoas. 

D) Nos locais com sinalização semafórica. 

 

54. Estabelecer campanha nacional, mediante 
proposta do CONTRAN, esclarecendo condutas a 
serem adotadas nos primeiros socorros em caso 
de acidente de trânsito, no âmbito da educação 
para o trânsito, cabe ao Ministério 

A) da Saúde. 

B) da Educação e Cultura. 

C) dos Transportes. 

D) da Justiça. 
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55. Historicamente, associa-se o desenvolvimento 
da sinalização viária no espaço urbano à 
iniciativa privada, com o freqüente uso da 
publicidade. Trata-se de uma parceria entre a 
iniciativa privada e o poder público. No entanto, 
o CTB, em seu Artigo 82, proíbe a afixação de 
publicidade, inscrições, legendas e símbolos que 
não se relacionem com a mensagem da 
sinalização, nesse caso, especificamente, 

A) nos mobiliários urbanos. 

B) em lixeiras, cobertura para ponto de ônibus e 
locais de concentração pública. 

C) nas placas com o nome dos logradouros. 

D) sobre a sinalização de trânsito e respectivos 
suportes. 

 

56. No Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro está 
estabelecido o conceito de sinais que ajuda a 
entender a pluralidade comunicacional que eles 
oferecem ao trânsito. Assinale a opção que 
contempla a classificação completa e correta 
dos sinais de trânsito, apresentada no Artigo 87 
do CTB. 

A) Verticais, horizontais, luminosos, sonoros e 
gestuais. 

B) Verticais, horizontais, dispositivos de 
sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, 
gestuais e elétricos. 

C) Verticais, horizontais, dispositivos de 
sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e 
gestos do agente de trânsito e do condutor. 

D) Verticais, horizontais, espaciais, luminosos, 
sonoros, elétricos e gestos do agente de 
trânsito. 

 

57. Considerando-se a ordem de prevalência da 
sinalização, assinale o correto. 

A) As ordens do agente de trânsito prevalecem 
sobre as normas de circulação e outros sinais. 

B) Os sinais prevalecem sobre as indicações 
semafóricas. 

C) As indicações dos sinais prevalecem sobre as 
ordens do agente de trânsito. 

D) As indicações do semáforo prevalecem sobre as 
ordens do agente de trânsito. 

 

58. O agente de trânsito, ao preencher o auto de 
infração, deve inscrever dados sobre o veículo, 
considerando-se a sua classificação. Em uma 
das opções a seguir, temos uma indicação 
correta dessa classificação com uma 
exemplificação correspondente. Escolha essa 
opção. 

 

 

A) Quanto à tração: automotor e de passageiros.  

B) Quanto à espécie: de passageiros e de 
competição. 

C) Quanto à espécie: de passageiros e de 
representação diplomática. 

D) Quanto à categoria: reboque e elétrico. 

 

59. A Carteira de Motorista ou Habilitação é 
documento necessário para dirigir veículos 
motorizados. Existem cinco categorias de 
motoristas, regidas pelo Código de Trânsito e 
cabe ao agente de trânsito verificar a adequação 
da categoria ao veículo conduzido no momento 
da abordagem. Em uma eventual situação de 
fiscalização, suponhamos que o agente de 
trânsito se depara com um condutor estrangeiro 
em automóvel, portando uma habilitação obtida 
em outro país. Como ele deve proceder? 

A) Verificar se a habilitação do condutor 
corresponde à Categoria E, pois como ela 
permite a condução de combinação de veículos 
em que a unidade tratora se enquadre nas 
Categorias B, C ou D, inclusive trailer, seria 
então a condição necessária para o condutor 
dirigir no país. 

B) Recorrer às condições estabelecidas em 
convenções e acordos internacionais e às 
normas do CONTRAN, pois não se aplica o 
entendimento previsto no Artigo 143 do CTB 
que estabelece a gradação das categorias de A 
a E. 

C) Analisar se a habilitação corresponde à 
categoria B, o que permite que o condutor de 
veículo motorizado, não abrangido pela 
categoria A, cujo peso bruto total não exceda a 
três mil e quinhentos quilogramas e cuja 
lotação não exceda a oito lugares, excluído o do 
motorista, conduza automóvel. 

D) Conduzir o estrangeiro à Polícia Federal para 
que se possa analisar o passaporte e uma 
possível autorização para dirigir no Brasil. 

 

60. Em caso de acidente grave, o condutor nele 
envolvido poderá ser submetido aos exames 
exigidos no CTB, sendo 

A) assegurada ampla defesa ao condutor. 

B) necessário, no momento do acidente, 
identificar o culpado. 

C) apreendido o documento de habilitação até 
30 dias após o ocorrido. 

D) dispensado qualquer outro procedimento 
complementar. 

 

 

 







