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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1: 

 

Trânsito e Cidadania  
 

O comportamento no trânsito, de motoristas e de pedestres, anda deplorável. A todo momento, cenas lamentáveis ocorrem: 
motoristas insultam e ameaçam outros motoristas ou pedestres e usam o carro como se fosse uma arma. Parece uma guerra. E o 
problema não é só nosso: recentemente, a França realizou o "dia da cortesia no trânsito", em que manter o sangue frio em todas as 
circunstâncias, sobretudo nos engarrafamentos, e respeitar pedestres, crianças e ciclistas foram orientações dos "dez mandamentos da 
cortesia ao volante", divulgados nesse dia.  

Um dos motivos desse caos é que as pessoas não entendem que o espaço que usam com seus veículos é público. Ao entrar em 
um carro, propriedade privada, a fronteira entre o público e o privado, que já anda tênue, parece se dissipar. Ao dirigir ou andar nas 
ruas, as pessoas agem como se cada uma estivesse unicamente por si: ignoram os outros ou se sentem atrapalhadas por eles. As regras 
e os sinais de trânsito, que existem para ordenar esse espaço público, são desrespeitados repetidamente. Há movimento intenso no 
entorno da escola e o filho está atrasado? Poucos pais vacilam na decisão de parar em local proibido ou em fila dupla. Poucos hesitam 
em fazer um retorno proibido para encurtar o caminho ou mesmo em dirigir em velocidade maior do que a permitida para chegar mais 
cortesia  

Até parece que os sinais de trânsito são meros caprichos de um grupo desconhecido de pessoas. Ninguém mais parece 
entender que as leis de trânsito – aliás, como todas – existem para proteger os cidadãos, e não para agredi-los ou restringir suas vidas. 
Mas a questão é que o direito de cada um, no caso do trânsito, a segurança, só é garantido quando ele próprio respeita as leis. Pelo 
jeito, o carro deixou de ser um veículo de transporte cujo objetivo é levar as pessoas de um local a outro. Virou sinônimo de poder ou 
de status. Uma pesquisa britânica mostrou que dois em cada três homens trocariam suas namoradas pelo carro de seus sonhos, vejam 
só!  

A ideia de cidadania ganhou tom pejorativo por causa do individualismo, e isso pode ser constatado principalmente no 
trânsito. Cidadania supõe se responsabilizar pelo coletivo e, sobretudo no trânsito, o que vemos são atitudes de confronto e de 
competição. Creio que não é exagero afirmar que vivemos tempos de barbárie nessa questão: cada um por si, e vale tudo para atingir a 
meta pessoal.  

Quando os adultos se comportam assim, ignoram também que colocam os mais novos em risco. São os jovens as maiores 
vítimas de acidentes de trânsito ou de brigas por desentendimentos com outros motoristas, pedestres ou motociclistas. Isso sem falar 
nas lições de incivilidade e de grosseria que são passadas a eles. E os velhos? Eles que não se atrevam a dirigir ou a andar pelas ruas. 
Afinal, lugar de velho e de criança não é mais na rua. Não é isso o que temos cultivado? Precisamos continuamente lembrar – e 
praticar – que, no trânsito, o respeito às leis e os bons modos permitem maior qualidade de vida a todos nós.  

SAYÃO, Rosely. Disponível em: www.auxiliadora-ms.g12.br/uploads/ 
transito_e_cidadania.doc Acesso em 20 nov. 2009. Adaptado. 
 
 
 

No texto 1, o adjetivo “deplorável” aparece como um atributo de 
 

A) cenas. 
B) comportamento. 
C) motoristas. 
D) pedestres. 
E) trânsito. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
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A autora mostra sua opinião sobre o trânsito pela seleção de 
determinadas palavras como, por exemplo, 
 
A) guerra. 
B) engarrafamento. 
C) propriedade. 
D) movimento. 
E) segurança.  
 
 
 
A expressão “manter o sangue frio”, no texto, é o mesmo que 

 
A) ser irônico. 
B) tornar-se insensível. 
C) temer as discussões.  
D) mostrar-se benévolo. 
E) deixar de reagir a uma ofensa. 

 
 
 
Quando a autora fala “esse espaço público”, ela se refere  

 
A) às ruas. 
B) aos veículos. 
C) às leis de trânsito. 
D) aos sinais de trânsito. 
E) aos engarrafamentos. 

 
 
 
Identifique a alternativa que contém o sentido contextual, 
respectivamente, das palavras tênue e dissipar. 

 
A) aguçada e espalhar-se 
B) delicada e desperdiçar-se 
C) delgada e dispersar-se 
D) frágil e desfazer-se 
E) grácil e desvanecer-se 

 
 
 
No fragmento “Isso sem falar nas lições de incivilidade e de 
grosseria que são passadas a eles” (quinto parágrafo), o 
pronome eles substitui, no contexto, o termo 

 
A) adultos. 
B) motociclistas. 
C) pedestres. 
D) motoristas. 
E) jovens. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se optasse por utilizar a norma escrita formal no fragmento 
destacado na questão anterior, a autora obteria a seguinte 
forma: 

 
A) Isso sem falar nas lições de incivilidade e de grosseria que 

lhes são passadas. 
B) Isso sem falar nas lições de incivilidade e de grosseria que 

os são passadas. 
C) Isso sem falar nas lições de incivilidade e de grosseria que 

são passadas aos mesmos. 
D) Isso sem falar nas lições de incivilidade e de grosseria que 

são passadas a estes. 
E) Isso sem falar nas lições de incivilidade e de grosseria que 

são passadas à população. 
 

 
 
O diálogo com o leitor fica explícito no trecho 

 
A) “Parece uma guerra”. 
B) “ignoram os outros”. 
C) “o filho está atrasado?”. 
D) “vejam só!”. 
E) “E os velhos?”. 

 
 
 
A afirmação do fragmento “E o problema não é só nosso” 
confirma-se em 

 
A) “a França realizou o ‘dia da cortesia no trânsito’”. 
B) “manter o sangue frio em todas as circunstâncias”. 
C) “respeitar pedestres, crianças e ciclistas”. 
D) “os dez mandamentos da cortesia ao volante”. 
E) “as pessoas não entendem que o espaço que usam (...) é 

público”. 
 

 
 
No trecho “Mas a questão é que o direito de cada um, no caso 
do trânsito, a segurança, só é garantido quando ele próprio 
respeita as leis”, o termo destacado mantém relação de 
concordância com 

 
A) segurança. 
B) trânsito. 
C) cada um. 
D) direito. 
E) questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10
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No trecho “Ao entrar em um carro, propriedade privada, a 
fronteira entre o público e o privado, que já anda tênue, 
parece se dissipar.” as orações destacadas estabelecem no 
período uma relação semântico-sintática, respectivamente, de 

 
A) tempo e explicação. 
B) condição e restrição. 
C) conformidade e conclusão. 
D) finalidade e restrição. 
E) consequência e explicação. 

 
 
 
Releia o trecho: 

 
A ideia de cidadania ganhou tom pejorativo por causa do 
individualismo, e isso pode ser constatado principalmente 
no trânsito. Cidadania supõe se responsabilizar pelo coletivo 
e, sobretudo no trânsito, o que vemos são atitudes de 
confronto e de competição. 

 
No trecho lido, a palavra que se contrapõe a individualismo é 

 
A) cidadania. 
B) coletivo. 
C) atitudes. 
D) confronto. 
E) competição. 
 
 
 
Observe: 

 
1. O comportamento no trânsito anda deplorável.  
2. Eles que não se atrevam a dirigir ou a andar pelas ruas. 

  
Sobre os enunciados acima, considere as seguintes 
afirmativas: 

 
1. O verbo andar tem o mesmo significado nos dois 

enunciados: caminhar. 
2. No enunciado 1, a forma verbal anda pode ser 

substituída, sem alteração do sentido, por está. 
3. O verbo andar, no enunciado 1, funciona como elo entre o 

sujeito e o núcleo significativo do predicado. 
4. O termo “pelas ruas”, enunciado 2, complementa a 

informação do verbo, acrescentando-lhe uma 
circunstância de lugar. 

5. No enunciado 2, o verbo andar exige um complemento 
direto para completar-lhe o sentido.  
 

Estão corretas, apenas: 
 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 

 
 
 

Do adjetivo frio, em “sangue frio”, deriva o substantivo frieza. 
Assinale, entre as opções abaixo, outras palavras que seguem 
essa mesma convenção ortográfica. 

 
1. beleza 
2. moleza 
3. pobreza 
4. princeza 
5. surpreza 

 
As palavras assinaladas são as de número: 

 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 5. 
C) 1, 3 e 5. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 2, 4 e 5. 
 
 
 

Partindo sempre da escrita original do trecho “Há movimento 
intenso no entorno da escola e o filho está atrasado?”, faça as 
alterações indicadas: 

 
1. Troque o verbo haver pelo verbo existir; 
2. Substitua “movimento intenso” por “muitos carros”; 
3. Em vez de “o filho”, utilize “o marido e a filha”. 

 
As alterações resultam na seguinte estrutura: 

 
A) Existem muitos carros no entorno da escola e o marido e a 

filha está atrasada? 
B) Existe muitos carros no entorno da escola e o marido e a 

filha estão atrasadas? 
C) Existem muitos carros no entorno da escola e o marido e a 

filha estão atrasados? 
D) Existem muitos carros no entorno da escola e o marido e a 

filha está atrasados? 
E) Existe muitos carros no entorno da escola e o marido e a 

filha estão atrasados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Considere as seguintes afirmações. 
  
1. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o 

proprietário adotar as providências necessárias à 
efetivação da expedição do novo Certificado de Registro 
de Veículo é de sessenta (60) dias. Verificada a omissão, 
incide a multa cominada em infração gravíssima, com 
retenção do veículo até a regularização. 

2. A expedição do novo Certificado de Registro de Veículo 
será comunicada ao órgão executivo de trânsito que 
expediu o anterior e ao RENAVAN. 

3. No caso de transferência de domicílio ou residência no 
mesmo Município, o proprietário comunicará o novo 
endereço num prazo de trinta (30) dias e aguardará o 
novo licenciamento para alterar o Certificado de Registro 
de Veículo 

 
Está(ão) correta(s) apenas: 
 
A) 1 e 2.  
B) 2 e 3.  
C) 3.  
D) 1.  
E) 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O Código de Trânsito Brasileiro capitula no Art. 26 I e II que 
os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que 
possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de 
veículos, pessoas ou de animais ou ainda causar danos a 
propriedades públicas ou privadas; como também obstruir o 
trânsito ou torná-lo perigoso, atirando depositando ou 
abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando 
qualquer outro obstáculo. 
       

Considere as hipóteses: 
 

1. Edmilson, motorista de táxi; Marcus, proprietário do imóvel 
residencial situado no lote lindeiro à via e João, comerciante 
informal, todos podem influir no sistema viário, entretanto 
todos não são considerados usuários das vias terrestres. 

2. Alcides, por questão de fórum íntimo, vendeu seu 
automóvel, ato que o preteriu de fruir das vias, como 
também da sua responsabilidade de zelar pelo seu bom 
estado. 

3. Durante as aulas de Legislação de Trânsito, Zuelândio, 
estudou que a norma proíbe a prática de atos perturbadores 
do trânsito, tais como desviar propositadamente a atenção 
dos motoristas, estacionar os veículos em calçadas 
obstaculizando a mobilidade dos pedestres, entre outros, 
fato que institui uma regra geral de conduta. 

4. Maria costuma jogar sacos cheios de lixo na via, porque os 
“garis” são os responsáveis pela limpeza da rua; Pedro, 
pedreiro, regularmente nos seus trabalhos, utiliza a via como 
depósito de entulhos e materiais, enquanto trabalha na 
construção, Lindalvo borracheiro, deixa pedaços de pneus 
nas calçadas para as crianças brincarem; o Sr. Damásio, 
proprietário da Loja de Troca de Óleo Automotivo, autoriza 
seus funcionários a derramar óleo sobre a via para conter a 
poeira. Sendo assim, apesar de os atos serem inaptos a 
causar obstáculo ou perigo nas vias, são procedimentos que 
prejudicam o bem-estar social. 

      
Assinale a alternativa correta: 
 
A) As hipóteses 1 e 2 estão certas. 
B) A hipótese 1 está certa e a 2 errada. 
C) Apenas a hipótese 3 está certa. 
D) A hipótese 3 está errada e hipótese 4 está certa. 
E) As hipóteses 1, 2, 3, e 4 estão certas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17
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O Capítulo XVII do Código de Trânsito Brasileiro depreende 
sobre as Medidas Administrativas, que não constituem 
sanções ou penalidades, mas providências exigidas para a 
regularização de situações anormais, sendo, em grande parte, 
de caráter momentâneo, de rápida solução e cessando tão logo 
atendidas as exigências impostas, embora possam se prolongar 
indefinidamente, como na direção de veículo de categoria 
diferente da que consta na habilitação quando se dá o 
recolhimento do documento correspondente. Pode-se afirmar 
corretamente que são complementares às penalidades. 
 
A) A remoção do veículo constitui a ação ou efeito de deter, 

de manter e conservar o veículo pertencente a outrem no 
poder e sob a responsabilidade da autoridade. Tira-se o 
bem da posse do condutor, passando o mesmo para a 
posse da autoridade, mais como garantia de que se 
cumprirá uma obrigação. 

B) A retenção equivale ao deslocamento ou ao afastamento 
de um local onde se encontrava o veículo para um local 
permitido ou ordenado pela autoridade. 

C) O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, da 
Permissão para Dirigir, do Certificado de Registro de 
Veículo e do Certificado de Registro de Licenciamento de 
Veículo envolve o recebimento dos documentos pelo 
condutor, sendo obrigada a autoridade a efetuar a entrega, 
mediante comprovação do ato mediante recibo. 

D) O transbordo de excesso de carga é imposto sempre que 
ultrapassa o peso permitido, ou o que consta previsto para 
o veículo, segundo os limites enumerados no art.231, V 
do Código de Trânsito Brasileiro. 

E) O recolhimento de animais justifica-se quando constatada 
a sua presença em vias de circulação de veículos, ou 
quando transitarem sem o devido acompanhamento, nas 
condições exigidas pelos incisos do art. 53 do Código de 
Trânsito Brasileiro, ou seja: os rebanhos deverão ser 
divididos em grupos de tamanho moderado, unidos uns 
aos outros, para não obstruir o trânsito; os animais que 
circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos 
juntos ao bordo da pista.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Assinale a alternativa correta, sobre a classificação dos 
veículos: 
 

A) Consideram-se veículos os meios de transporte de 
passageiros ou cargas, particulares ou coletivos, 
motorizados ou não, isto é tracionados por força 
automotora, animal ou impulsão humana. 

B) Veículo de coleção é aquele que mesmo tendo sido 
fabricado há menos de trinta anos, conserve suas 
características originais de fabricação, 
independentemente do seu valor histórico próprio. 

C) Bicicleta é o veículo de propulsão humana, dotado de 
duas rodas, sendo para efeito do Código de Transito 
Brasileiro, similar à motoneta e ao ciclomotor. 

D) Constitui importância a distinção entre camioneta e 
caminhonete - aquela significando o veículo misto 
destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo 
compartimento e a última referindo-se ao veículo 
utilizável para o transporte de carga com peso bruto total 
superior a três mil e quinhentos quilogramas. 

E) No tocante ao carro MOTOR-CASA se considera o 
veículo, em geral caminhão ou camioneta, utilizado para 
fins de residência e/ou domicílio, mas sem sua 
locomoção. 

 
 
 

A sinalização de Trânsito constitui uma das mais importantes 
matérias relativas à circulação de veículos automotores, 
especialmente no que diz respeito à prevenção. 
 

Considere as seguintes afirmativas. 
 

1. No que diz respeito à responsabilidade pela implantação 
da sinalização o órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre a via é responsável pela implantação 
da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência 
ou incorreta colocação. 

2. Os órgãos ou entidades dos Estados e Municípios editarão 
as normas complementares no que se refere à 
interpretação, colocação e uso da sinalização. 

3. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: as 
ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação 
e outros sinais; as indicações do semáforo sobre os demais 
sinais; as indicações dos sinais sobre as demais normas de 
trânsito. 

4. A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou 
símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia 
aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a 
via. 

 

Assinale a alternativa correta 
 

A) 1 e 4 são falsas. 
B) 2 é falsa e a 3 é verdadeira 
C) 1 é verdadeira e a 3 é falsa 
D) 1, 2 e 4 são falsas 
E) 1 é falsa e 3 é verdadeira. 
 
 
 

QUESTÃO 18 QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
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A composição do Sistema Nacional de Trânsito revela a 
indicação de todos os órgãos que dirigirão o trânsito, a 
começar com o de maior importância até aqueles que se 
encarregam de setores particularizados. São órgãos 
administrativos, instituídos para aplicação do Código de 
Trânsito Brasileiro, o que se realiza através de resoluções, 
portarias e, inclusive, de ofícios circulares.     
 
Assinale a alternativa correta, sobre a composição do Sistema 
Nacional de Trânsito: 
 
A) O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, com 

sede no Distrito Federal é presidido pelo dirigente do 
órgão máximo legislativo de trânsito da União. 

B) Compete às Câmaras Temáticas estabelecer as normas 
regulamentares do Código de Trânsito Brasileiro e as 
diretrizes da Política Nacional de Trânsito. 

C) Os coordenadores das Câmaras Temáticas serão eleitos 
pelos membros das Juntas Administrativas de Recursos. 

D) Cumprir as normas no âmbito das respectivas 
competências depreende-se a uma das competências dos 
Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN e ao 
Conselho de Trânsito do Distrito Federal – 
CONTRADIFE. 

E) Impõe-se aos Municípios que se integrem ao Sistema 
Nacional de Trânsito e se adaptem ou se moldem aos 
padrões ordenados pelo Conselho Nacional de Trânsito – 
CONTRAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Considere a situação hipotética abaixo: 
 
Jacob, homem justo, num final de semana pegou seu 
automóvel, um Fusca, com capacidade para cinco pessoas, e 
resolveu levar sua família à praia: Maria sua esposa, 
Madalena, filha mais velha de nove (9) anos de idade, 
Herculano com seis (6) anos de idade, Suzana de oito (8) anos 
de idade e o “caçula”, Pedrinho com seis (6) meses de idade. 
Tudo combinado, mas no último instante, Jacob ao examinar 
os documentos de porte obrigatório, percebeu que sua Carteira 
Nacional de Habilitação estava com o prazo de validade 
vencido há 15 dias. Mesmo assim, para não decepcionar sua 
família resolveu “arriscar” e fazer o passeio ajustado. Maria 
sentou no banco dianteiro com Pedrinho no colo usando 
devidamente o cinto de segurança para proteção dos dois; 
Madalena, Herculano e Suzana, todos sentaram no banco 
traseiro do automóvel usando o cinto de segurança.  Jacob, 
preocupado com a “situação” da sua carteira, ao passar por 
uma lombada eletrônica cujo limite de velocidade era de 
50km/h, inconscientemente imprimiu a velocidade de 60km/h 
e quando notou já havia passado.   Jacob resolveu voltar para 
casa. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Constitui infração de trânsito a inobservância de preceitos 

do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação 
complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o 
infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas. 
Isto posto, de acordo com a situação acima, Jacob 
praticou cinco (5) infrações de trânsito de natureza 
gravíssima. 

B) Jacob ao imprimir a velocidade de 60km/h, onde a 
velocidade permitida por sinalização era de 50km/h, 
praticou infração média com penalidade de multa. 

C) Jacob não estava habilitado a conduzir seu veículo, devido 
ao prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação. 

D) Jacob, ao permitir Maria sentar no banco dianteiro com 
Pedrinho no colo, usando o cinto de segurança para 
proteção dos dois, se autuado por agente de trânsito, além 
da penalidade multa, lhe seria aplicada como Medida 
Administrativa, a remoção do seu veículo.  

E) Jacob não deveria ter saído de casa nas condições 
circunstanciais acima citadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 
QUESTÃO 22
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A necessidade premente de se implantar uma legislação 
específica sobre delitos de trânsito fez com que o legislador, 
sensível à evolução dos fatos sociais, destinasse um capítulo 
próprio para o seu regramento. Sobre Crimes de Trânsito, 
assinale a alternativa correta. 
 
A) A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor pode ser 
imposta como penalidade principal, isolada ou 
cumulativamente com outras penalidades. 

B) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor 
se inicia quando o sentenciado, por efeito de condenação 
penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional. 

C) De acordo com o Parágrafo Único do Art.294, que trata 
da suspensão cautelar da permissão ou da proibição para 
dirigir, a decisão que decretar a suspensão ou a medida 
cautelar, ou da que indeferir o requerimento do 
Ministério Público, não caberá recurso em sentido estrito 
sem efeito suspensivo. 

D) Quanto à suspensão para dirigir e reincidência no crime, 
se o réu for reincidente na prática de crime prevista  no 
Código de Transito Brasileiro, o juiz não poderá aplicar a 
penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para 
dirigir veículo automotor, porque haverá prejuízo das 
demais sanções penais cabíveis. 

E) A multa reparatória poderá ser superior ao valor do 
prejuízo demonstrado no processo, porque se trata de 
uma legislação específica que corresponde aos crimes 
praticados no trânsito. 

 
 
 
São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: 
 

1. 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. 

2. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de 
critérios técnicos, financeiros e administrativos para a 
execução das atividades de trânsito. 

3. 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. 

4. Prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro 
ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

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

 
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) O condutor se torna inabilitado para conduzir qualquer 

espécie de veículo, quando o exame psicotécnico estiver 
com o prazo de validade vencido. 

B) Nas rodovias de sentido duplo de trafegabilidade, sem 
retorno ou local ou para entrar à esquerda, o condutor 
deverá aguardar para cruzar a pista, no centro da pista de 
rolamento, sobre a faixa divisória. 

C) Se o veículo não puder ser removido da pista de 
rolamento ou tenha que permanecer no acostamento, o 
condutor tem a obrigação de colocar-se de modo a ser 
visto para socorro. 

D)  Via sinalizada com duas linhas, sendo a primeira à 
esquerda do condutor tracejada e a segunda contínua, 
indica que é possível ultrapassar outro veículo pela direita 
quando as condições forem favoráveis. 

E) Parar por tempo superior ao necessário para embarque e 
desembarque caracteriza o estacionamento. 

 
 
 
As penalidades consistem nas punições ou sanções 
administrativas para os diversos tipos de infrações. Para cada 
tipo de infração vêm previstas as penalidades, as quais ficam 
adstritas à autoridade que as aplica, sem a faculdade de 
subverter a ordem, dado o princípio da legalidade consagrado 
pela Constituição Federal, no Art. 5º XXXIX “Não há crime 
sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 
legal”. Postulado que envolve qualquer cominação de pena e 
assim nas infrações de trânsito. 
 
Assinale a alternativa correta sobre as penalidades: 
 
A) A advertência por escrito é aplicada, pela autoridade de 

trânsito, apenas aos condutores, nas infrações leves, 
médias ou graves. 

B)  A suspensão do direito de dirigir corresponde à proibição 
de conduzir durante um determinado período de tempo 
que pode ser de caráter definitivo. 

C) A multa, graduada em diferentes patamares, segundo a 
gravidade da infração, consiste na exigência de o infrator 
pagar e recolher aos cofres públicos uma quantia em 
dinheiro, que, às vezes, é até quintuplicada. 

D) A frequência obrigatória em curso de reciclagem equivale 
a uma renovação de habilitação do motorista rebelde e 
contumaz nas infrações, dentre outras hipótese. 

E) A cassação da Carteira Nacional de Habilitação equivale a 
retirar o direito de dirigir, suspendendo a habilitação. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26
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Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para 
pedestres, o dever de assegurar a devida sinalização de 
emergência e proteção para circulação de pedestres incumbe: 
 
A) à Polícia Militar. 
B) ao órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. 
C) ao Conselho Estadual de Trânsito. 
D) ao responsável pela obra. 
E) ao construtor da obra. 

 
 
 

Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa, que determine dependência, constitui 
infração gravíssima. 
 
Analise as afirmativas abaixo: 
 

1. Penalidade será de multa agravada cinco vezes e cassação 
da Carteira Nacional de Habilitação. 

2. A medida administrativa será a remoção do veículo e 
recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual. 

3. A embriaguez também poderá ser apurada na forma do 
art.277 da lei 9.503/97 que discorre que o condutor de 
veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que 
for alvo de fiscalização de trânsito será submetido a teste de 
alcoolemia ou outro exame.   

 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 3, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 2 e 3, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Para conduzir veículo, exige-se a competente habilitação ou 
capacitação, que se apura por meio de exames, testes ou 
provas. A ninguém se permite que conduza ou dirija veículo se 
não estiver devidamente habilitado, sob pena de incidirem 
várias cominações. 
 
Analise os dispositivos abaixo 
 
1. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o 

equipamento automotor destinado a movimentação de 
cargas ou execução de trabalho agrícola de terraplanagem, 
de construção ou de pavimentação só podem ser 
conduzidos na via pública por condutor habilitado na 
categoria “E”. 

2. Para habilitar-se nas categorias “D” e “E” ou para 
conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de 
escolares, de emergência ou de produto perigoso, o 
candidato deverá estar habilitado no mínimo há dois anos 
na categoria “B” ou no mínimo há um ano na categoria 
“C”quando pretender habilitar-se na categoria “D”. 

3. Para habilitar-se nas categorias “D” e “E” ou para 
conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de 
escolares, de emergência ou de produto perigoso, o 
candidato deverá estar habilitado no mínimo há um ano na 
categoria “C”quando pretender habilitar-se na categoria 
“E”. 

4. Para habilitar-se nas categorias “D” e “E” ou para 
conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de 
escolares, de emergência ou de produto perigoso, o 
candidato deverá ser maior de dezoito anos. 

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

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29






 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU 
Concurso Público – 2009 – DESTRA 
Tipo 1                                                                                    Cargo: Agente de Trânsito e Transportes / Nível Médio 

Página 9/11  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
 
 
O veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os 
requisitos e condições de segurança, estabelecidos no Código 
de Trânsito Brasileiro e em normas do CONTRAN. 
 
No que diz respeito à segurança dos veículos, analise as 
afirmativas: 
 

1. Os fabricantes, os importadores, os montadores e os 
encarroçadores de veículos deverão emitir certificado de 
segurança, indispensável ao cadastramento, nas condições 
estabelecidas pelo CONTRAN. 

2. O DENATRAN deverá especificar os procedimentos e a 
periodicidade para que os fabricantes, os importadores, os 
montadores e os encarroçadores comprovem o atendimento 
aos requisitos de segurança veicular, devendo para isso, 
manter disponíveis a qualquer tempo os resultados dos 
testes e ensaios dos sistemas e componentes abrangidos pela 
legislação de segurança veicular. 

3. Será aplicada a penalidade de retenção aos veículos 
reprovados na inspeção de segurança e na emissão de gases 
poluentes e ruído. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 2, apenas. 
 
  
 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) A penalidade por ultrapassar na contramão e nos 

cruzamentos é o recolhimento do veículo ao depósito do 
DETRAN. 

B) A penalidade por transitar em velocidade incompatível 
com a segurança diante de escolas ou onde haja 
movimentação de pedestres é a retenção do veículo. 

C) As punições por dirigir com a Carteira Nacional de 
Habilitação cassada são: multa e apreensão do veículo. 

D) É infração de trânsito a inobservância a qualquer sinal de 
advertência. 

E)  A infração por deixar de prestar ou providenciar socorro 
à vítima de acidente, podendo fazê-lo é de natureza grave. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sobre os crimes de trânsito em espécie, verifique as 
proposições abaixo: 
 
1. No homicídio culposo cometido na direção de veículo 

automotor, a pena é aumentada de um terço a metade, se o 
agente, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver 
conduzindo veículo de transporte de passageiro. 

2. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo 
automotor, a pena será de seis meses a dois anos, todavia a 
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor será preterida. 

3. Aumenta-se a pena de um terço a metade quando a lesão 
corporal culposa na direção de veículo automotor, seu 
condutor não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira 
Nacional de Habilitação. 

4. A omissão de socorro, nos acidentes com vítima ocorrerá 
se o condutor, na ocasião do acidente deixar de prestar 
imediato socorro à vítima, mas não podendo fazê-lo por 
justa causa a sua omissão será suprida por terceiros. 

 
Estão corretas:  

 
A) 2 e 4, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
E) 2 e 3, apenas. 
 
 
 
Fazer ou deixar que se façam reparos em um 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, 
acarreta as seguintes punições: 
 
A) Remoção do veículo, multa e infração grave. 
B) Remoção do veículo, multa, apreensão dos documentos, 

infração gravíssima. 
C) Apreensão do veículo, multa, recolhimento da Carteira 

Nacional de Habilitação, infração grave. 
D) Apreensão do veículo, multa e infração leve. 
E) Remoção do veículo, multa e infração leve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33
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Verifique a situação hipotética abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 
Epaminondas, candidato com 66 anos de idade, completos, foi 
aprovado no exame de habilitação para a categoria “C”. No 
caso ele deverá receber a sua Carteira Nacional de 
Habilitação: 

  
A) Renovável a cada cinco anos. 
B) Renovável a cada três anos. 
C) Com Permissão para Dirigir, com validade de um ano. 
D) Não poderá reclassificar sua habilitação devido a sua 

idade. 
E) Com Permissão para Dirigir, com validade de dois anos. 
 
 
 
Leia o fundamento do Art.140 
 
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. Sendo assim, estará, 
desde já, impedido de dirigir veículo automotor, o condutor 
que: 
 
1. tiver cumprido pena de detenção após ser condenado por 

delito de trânsito. 
2. for analfabeto.  
3. for deficiente físico. 
 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 1, apenas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Resolução do CONTRAN nº 145 de 21/08/2003 dispõe 
sobre o intercâmbio de informações, entre órgãos e entidades 
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e os 
demais órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos 
rodoviários da União, dos Estados, Distrito Federal e dos 
Municípios que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. 
 

A comunicação e integração entre os órgãos e entidades 
executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos 
Estados, Distrito Federal deverá ocorrer mediante 
procedimentos dos órgãos e entidades executivos de trânsito 
dos Estados e Distrito Federal. 
 

Sobre os procedimentos dos órgãos e entidades executivos de 
trânsito dos Estados e Distrito Federal, considere as 
afirmativas abaixo: 
  
1. Disponibilização e atualização dos dados cadastrais dos 

veículos registrados e de condutores habilitados para fins 
de imposição e notificação de arrecadação de multas. 

2. Recebimento das informações sobre a aplicação de 
penalidade de multa, assim como do seu pagamento ou do 
seu cancelamento por recurso para os atos de bloqueio e 
desbloqueio da transferência e do licenciamento dos 
veículos. 

3. Comunicação e recebimento das informações de 
pontuação como estabelecidos no CTB. Para tal 
procedimento, os serviços devem ser prestados dentro da 
boa técnica e com prazos condizentes com o estado da 
arte da informática. 

4. A comunicação e recebimento das informações de 
pontuação como estabelecidos no CTB são da exclusiva 
competência dos órgãos executivos de trânsito e 
executivos rodoviários. Para tal procedimento, efetuar ou 
mandar efetuar bloqueio e desbloqueio das penalidades de 
multas impostas por infrações cometidas no âmbito de sua 
circunscrição. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36
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Assinale a alternativa correta: 
 

A) A transposição de faixas, movimentos de conversão à 
direita, à esquerda e retornos são entendidos como sendo 
um deslocamento perpendicular. 

B) A troca de luz baixa e alta de forma constante e por longo 
período de tempo, com o objetivo de advertir outros 
motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a 
existência de risco à segurança para os veículos que 
circulam no sentido contrário. 

C) Quando sob chuva forte, neblina ou cerração, o condutor 
manterá acesos os faróis de luz alta. 

D) O condutor utilizará o pisca – alerta em situações de 
emergência. 

E) Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, 
quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, e 
os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz 
alta durante o dia e noite. 

 
 
 
 
Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-
se-á o auto de infração, do qual constará(ão):  
 

1. Tipificação da infração. 
2. Local, data e hora do cometimento da infração. 
3. Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca 

e espécie, e outros elementos julgados necessários á sua 
identificação. 

4. O prontuário do condutor sempre que for possível. 
 
Está(ão) corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 2, apenas. 
D) 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sobre o julgamento das autuações e penalidades, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
1. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado 

insubsistente se no prazo de dez dias não for expedida a 
notificação da autuação. 

2. A notificação devolvida por desatualização do endereço 
do proprietário do veículo não será considerada válida 
para efeitos legais. 

3. Na notificação deverá constar a data do término do prazo 
para apresentação de recurso pelo responsável pela 
infração, que não será inferior a trinta dias, contados da 
data da notificação da penalidade. 

4. Se por motivo de força maior, o recurso não for julgado 
dentro do prazo previsto no CTB a autoridade que impôs 
a penalidade, de ofício ou por solicitação do recorrente, 
não poderá conceder-lhe efeito suspensivo.  

 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 2, 3 e 4, apenas. 
B) 1, apenas. 
C) 3, apenas. 
D) 2 e 4, apenas.  
E) 1, 3 e 4, apenas. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
1. De acordo com o CTB os veículos classificam-se quanto à 

potencia do motor; quanto à espécie e quanto a sua 
categoria. 

2. O veículo misto e a charrete são subdivisões da 
classificação quanto à categoria. 

3.  O veículo de tração animal e o veículo de coleção são 
subdivisões da classificação quanto à categoria. 

4. O veículo de competição está inserido na subdivisão 
quanto à espécie. 

 
Está(ão) correta(s) apenas: 
 
A) 2 e 3. 
B) 1 e 4. 
C) 2 e 4. 
D) 4. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40







