
BOA PROVA

A T E N Ç Ã O

O contém 60 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

1. Ao receber o material, verifique no 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 e 30 minutos incluído neste tempo o preenchimento do

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- 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 .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

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, .

7. Você só poderá levar o próprio faltando 60 minutos para o término do horário da
prova, conforme Edtal do Processo Seletivo Simplificado.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no .

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
.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça seus
pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, no dia
19/01/2010, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.
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“Grandes resultados requerem grandes ambições.”
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Para os habitantes dos grandes centros urbanos,
hoje, falar sobre trânsito é quase tão comum quanto falar
sobre o tempo: todo mundo olha para o céu e arrisca uma
previsão. Conviver com congestionamentos, acidentes,
desrespeito e mortes no trânsito já parece familiar para boa
parte da população. Todavia, um olhar mais atento desperta
para alguns detalhes que não podem passar despercebidos
neste dia internacional da mulher.

O trânsito é basicamente composto por motoristas e
pedestres. Na dinâmica do dia a dia, homens e mulheres
compartilham este espaço público, notadamente mais
masculino do que feminino. A quantidade de homens
habilitados no Rio de Janeiro supera a quantidade de
mulheres. Segundo dados do DENATRAN/RJ, 73% dos
habilitados no estado são homens, contra 27% de mulheres.

Entretanto, os contrastes entre motoristas homens e
mulheres vão muito além dos números. A relação do homem
com o automóvel é intensa e construída desde a infância: da
decoração do quartinho do bebê com motivos de automóveis
aos carros de brinquedo e games de corrida, presentes
constantes nas datas festivas. Às meninas, até passado
recente, ainda eram reservadas apenas as bonecas e
panelinhas. Hoje, com o advento dos brinquedos eletrônicos a
situação mudou um pouco, mas mesmo assim, ainda
prevalecem temas “de menina”. Ou seja, enquanto os
homens são preparados para serem motoristas, as mulheres
são induzidas para outras funções – principalmente as
domésticas – sem que a elas sejam oferecidas escolhas
diferentes no que diz respeito à sua relação com o carro e com
seu futuro como provável motorista.

O automóvel hoje tem uma representação
fortemente identificada com a figura masculina. Vigor e
potência do automóvel, somados à velocidade, passam a ser
encarados como a própria expressão do poder na
contemporaneidade. A socialização dos homens para o
automóvel é antiga e simbolicamente pode ser comparada ao
que representavam os cavalos para os senhores feudais na
cultura medieval: eram eles o signo da virilidade. Mesmo hoje,
apesar de todas as lutas e conquistas obtidas pelas mulheres
em diversos campos, esta lógica continua a se reproduzir.

No trânsito é comum nós, mulheres, ouvirmos frases
pouco elogiosas a respeito de nossa capacidade de conduzir
automóveis: a primeira delas e talvez a mais abrangente seja
a exclamação “tinha que ser mulher!”. Outra pérola que
ouvimos, mas já um pouco fora de moda, é “lugar de mulher é
na cozinha!”. Penso que o conteúdo destas frases ditas no
calor da emoção das situações tensas de trânsito –
congestionamentos ou acidentes – demonstra o quanto o
fator gênero ainda é motivo de todo tipo de preconceito,
principalmente quando as mulheres “invadem” nichos de
mercado anteriormente reservados aos homens, como as
funções que envolvem a condução de veículos.

As companhias seguradoras, baseadas em
estatísticas que demonstram que mulheres dirigem de forma
mais cuidadosa e envolvem-se menos em acidentes,
oferecem, na contratação de seguros, bons descontos se o
carro pertencer a uma mulher e ela for a principal motorista.
Ou seja, pela visão de negócios das seguradoras, os fatos
negam o histórico preconceito quanto à competência da
mulher motorista.

Mas nem tudo está perdido. Os avanços da
legislação de trânsito, traduzido em sua maior expressão pela
Lei de Tolerância Zero de Álcool ao Volante, também veio
salvar a mulher das reservas de muitos homens a deixá-las

Trânsito também é coisa de mulher!

dirigir o seu “querido carrinho”. É que hoje as mulheres
representam o maior “Amigo da Vez” quando o assunto é
voltar para casa de carro depois da cervejinha. É a
solidariedade, o altruísmo feminino e a natural vocação para a
paz e a harmonia que falam mais alto e nos deixam bebendo
refrigerante e água para que levemos nossos amigos,
amigas, companheiros ou filhos em segurança de volta para
casa.

O curioso desta estória toda é que mesmo assim o
preconceito não acaba: há quem ande dizendo por aí que a
culpa disto tudo é do próprio álcool. Só mesmo estando
bêbado para deixar a mulher dirigir!!!

Por todos esses motivos, neste mês de março
quando se comemora O Dia Internacional da Mulher, vamos
celebrar todas as nossas conquistas com alarde e galhardia e
celebrar também o sucesso da Lei Seca, que com a nossa
ajuda está salvando muitas vidas e provando que, cada vez
mais, o trânsito também é coisa de mulher!

Marisa Dreys - Inspetora da Polícia Rodoviária Federal.
Disponível em www.detran.pr.gov.br/revista de trânsito. Edição 40.

2. A menção às companhias seguradoras de automóveis, no
contexto:

A) contradiz o título do texto.
B) inibe a atuação das mulheres no trânsito.
C) delega à mulher a função de motorista da família.
D) corrobora a mensagem contida no título.
E) c o n f i r m a o p r e c o n c e i t o q u e p e r s i s t e n a

contemporaneidade.

3. De acordo com o texto:

A) O contraste entre homens e mulheres no trânsito atém-se
ao número de motoristas de cada sexo.

B) Muito do interesse dos homens por carros pode ser
atribuído aos incentivos recebidos desde a infância.

C) Se as mulheres fossem incentivadas desde cedo a se
interessar por veículos seriam excelentes motoristas.

D) Mulheres costumam ser avessas ao consumo de bebidas
alcoólicas.

E) Cada vez mais é vedada às meninas a inclusão no mundo
tipicamente masculino.

1. Considerando o preconceito relativo a mulheres ao
volante, pode-se dizer que o ponto de exclamação confere ao
título um tom de:

A) negação.
B) alerta.
C) conselho.
D) protesto.
E) deboche.
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12. Sobre a emissão da Carteira Nacional de Habilitação,
assinale a alternativa cujas especificações do ato
administrativo da qual resulta, estão todas corretas.

A) Esse documento é resultante de uma licença, ato
vinculado por depender do preenchimento de condições
fixadas no Código de Trânsito; como a licença é
permanente, sua cassação só se legitima se ocorrer
algum dos fatos que a lei expressamente prevê.

B) Esse documento é resultante de uma permissão, ato
discricionário e precário porque o Administrador pode
revogá-lo a qualquer tempo; como permissão, ele é ato
provisório, porque tem prazo de validade determinado,
devendo ser renovado.

C) Esse documento é resultante de uma autorização, ato
vinculado, já que o particular não pode exercer a atividade
legitimamente sem o consentimento do Estado.

D) Esse documento é uma licença, resultante de ato
composto por envolver mais de um órgão para sua
emissão; como a licença é sempre provisória, sua
validade é determinada pelo Estado.

E) Esse documento é resultante de um alvará, ato vinculado
por depender do preenchimento de condições fixadas em
lei; como o alvará é permanente, sua cassação só se
legitima se ocorrer algum dos fatos que a lei
expressamente prevê.

9. Assinale a opção em que, segundo a norma culta da
língua, ocorre ERRO quanto à colocação do pronome pessoal
oblíquo átono.

A) Ninguém responsabilizou-se pelo acidente.
B) Preocupo-me sempre com os outros motoristas.
C) Jamais me envolvi num acidente de trânsito.
D) Dir-se-ia que ele dormiu ao volante.
E) Em se tratando de trânsito, tudo é possível.

10. Marque a opção correta com relação à concordância
verbal.

A) Multa-se os veículos que ultrapassarem o sinal vermelho.
B) Chegou à delegacia, muito nervosos, os dois envolvidos

no acidente.
C) Mais de uma pessoa conseguiram reaver a carteira de

habilitação.
D) Haviam vários motoristas que dirigiam sem habilitação.
E) Manifestaram-se contra a Lei Seca todos os que

costumavam dirigir alcoolizados.

5. Marque a opção que justifica o fato da expressão grifada
no trecho abaixo estar “fora de moda”.

“Outra pérola que ouvimos, mas já um pouco fora de
moda, é “ !”.

A) “... falar sobre trânsito é quase tão comum quanto falar
sobre o tempo...”

B) “A quantidade de homens habilitados no Rio de Janeiro
supera a quantidade de mulheres.”

C) “... todas as lutas e conquistas obtidas pelas mulheres em
diversos campos...”

D) “... o fator gênero ainda é motivo de todo tipo de
preconceito...”

E) “Às meninas, até passado recente, ainda eram
reservadas apenas as bonecas e panelinhas.”

lugar de mulher é na cozinha

6. No contexto, o termo grifado no trecho abaixo configura:

“No trânsito é comum nós, mulheres, ouvirmos
a respeito de nossa capacidade de

conduzir automóveis: a primeira delas e talvez a mais
abrangente seja a exclamação 'tinha que ser mulher!'.”

A) eufemismo.
B) metáfora.
C) hipérbole.
D) prosopopeia.
E) comparação.

frases pouco elogiosas

8. Passando a frase “O trânsito é basicamente composto por
motoristas e pedestres.” para a voz passiva analítica,
encontramos a seguinte forma verbal:

A) compõe.
B) compõem.
C) compunham.
D) comporiam.
E) comporia.

7. Em “ , um olhar mais atento desperta para alguns
detalhes que não podem passar despercebidos neste dia
internacional da mulher.”, o elemento de coesão, grifado no
trecho, expressa:

A) explicação.
B) alternância.
C) conclusão.
D) adição.
E) contraste.

Todavia

03

4. Assinale a opção que tem apoio no texto.

A) A cultura medieval resgata o papel feminino na
contemporaneidade.

B) A mensagem do texto promove o preconceito contra a
mulher.

C) A Lei Seca, de certa forma, conspira contra o preconceito
relativo a mulheres ao volante.

D) Características tipicamente femininas, como o altruísmo,
comprovam a habilidade das mulheres ao volante.

E) O teor do texto celebra a capacidade da mulher de cumprir
várias tarefas ao mesmo tempo.

11. Do sistema hierárquico na Administração, decorrem
alguns efeitos específicos. Dentre os citados nas alternativas,
um NÃO se enquadra como tal. Identifique-o.

A) Revisão dos atos praticados por agentes de nível
hierárquico mais baixo.

B) Delegação de atribuições que, originariamente,
competem ao delegante.

C) Aplicação de sanções disciplinares.
D) Fiscalização dos atos praticados por subordinados,

exigindo disciplina funcional.
E) Edição e publicação de atos regulamentares.
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16. Qual destes cargos pode ser exercido por um cidadão
naturalizado brasileiro?

A) Vice-Presidente da República.
B) Presidente do Senado Federal.
C) Diplomata.
D) Governador de Estado.
E) Oficial das ForçasArmadas.

17. A quem compete julgar a ação declaratória de
constitucionalidade de lei ou ato normativo Federal?

A) Ao Congresso Nacional.
B) Ao Senado Federal.
C) À Câmara Federal.
D) Ao Supremo Tribunal Federal.
E) Ao Superior Tribunal de Justiça.

15. Com relação ao serviço público, é correto afirmar que:

A) é todo aquele prestado pela Administração ou por seus
delegados, sob normas e controle estatais, para
satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da
coletividade.

B) o serviço público é sempre prestado pelo Estado.
C) todo serviço público deve ser remunerado pelo seu

beneficiário.
D) a prestação do serviço público pode ser feita de modo

desconcentrado, através da transferência da titularidade
do Estado para a iniciativa privada.

E) todos os serviços públicos são gratuitos para que fiquem
ao alcance de todos os membros da comunidade.

18. Em caso de morte, impedimento ou vacância dos cargos
do Presidente da República e do Vice, estes serão
substituídos sucessivamente pelo:

A) Presidente do Congresso Nacional, Presidente do
Senado, Presidente da Câmara dos Deputados.

B) Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do
Senado, Presidente do Supremo Tribunal Federal.

C) Presidente do Senado, Presidente da Câmara dos
Deputados, Presidente do Supremo Tribunal Federal.

D) Presidente do Congresso Nacional, Presidente do
Senado, Presidente do Supremo Tribunal Federal.

E) Presidente do Senado, Presidente do Congresso
Nacional, Presidente do Supremo Tribunal Federal.

19. No tocante ao Artigo 5º da Constituição Federal, que trata
“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, podemos afirmar
que:

A) não será objeto de emendas tendentes a abolir.
B) poderá ser modif icado através de Emenda

Constitucional.
C) poderá ser modificado mediante aprovação de dois terços

do Congresso Nacional.
D) poderá ser modificado por iniciativa do Presidente da

República.
E) poderá ser modificado por acordo de líderes.
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13. Sobre os atos administrativos, considere os que têm
definição correta.

I. As deliberações são atos oriundos, em regra, de órgãos
colegiados, como conselhos, comissões, tribunais
administrativos, etc.

II. A certidão de nascimento e o atestado de vacina, embora
sejam atos enunciativos, se distinguem pelo fato do
primeiro reproduzir o que já está formalizado nos registros
públicos e o segundo é dado fé pelo próprio agente
administrativo.

III. O ofício é ato através do qual o Chefe do Poder Executivo
expede normas administrativas necessárias a que a lei
possa ser executada.

IV. A revogação é ato administrativo resultante do poder
discricionário daAdministração.

A) todos estão corretamente definidos.
B) apenas I, II e IV estão corretamente definidos.
C) não há definições corretas.
D) apenas II e IV estão corretamente definidos.
E) apenas II e III estão corretamente definidos.

14. José tem 50 anos e trabalha há vinte como Assistente de
Trânsito, tendo ocupado esse cargo através de aprovação em
concurso público. Resolveu fazer concurso para outro cargo
público e foi aprovado. Qual a situação de José?

A) Ele pode acumular os dois cargos se o segundo cargo for
de professor.

B) Ele pode pedir aposentadoria proporcional e assumir o
outro cargo.

C) Ele pode pedir demissão, mas perderá o tempo de serviço
já exercido.

D) Para assumir o novo cargo ele deve pedir exoneração,
podendo o seu tempo de serviço ser contado para
aposentadoria no novo cargo.

E) Ao assumir o novo cargo, ele fica isento do estágio
probatório por já ser servidor público efetivo.
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27. Considere que no Microsoft Office Excel foi criada a
fórmula =SOMA(A2:A5) na célula A6. Qual valor será exibido
nesta célula, considerando os valores apresentados abaixo?

A) R$ 4.750,00
B) R$ 4.500,00
C) R$ 9.250,00
D) R$ 5.500,00
E) R$ 8.250,00

22. O que é desenvolvimento sustentável?

A) Política econômica que determina que em um meio
ambiente finito (planeta Terra) não pode haver
crescimento econômico infinito.

B) Apenas uma preocupação conservacionista.
C) É baseado no ecodesenvolvimento e controle da

natalidade.
D) Desenvolvimento econômico e social estruturado na

conservação da camada de ozônio.
E) Desenvolvimento econômico e social que utiliza

racionalmente os recursos naturais e evita os problemas
ambientais.

21. A “Nova República” representa uma nova fase da história
política brasileira, marcada pela confiança da sociedade em
restabelecer a democracia plena e recuperar a economia e o
padrão de vida dos brasileiros. Em 1989, vários candidatos
concorreram nas primeiras eleições diretas para a
Presidência da República, após os anos de ditadura militar,
sendo eleito Presidente:

A) Fernando Collor de Mello.
B) José Sarney.
C) Luiz Inácio Lula da Silva.
D) Itamar Franco.
E) Fernando Henrique Cardoso.

24. Entre os vários problemas ambientais em evidência, um
dos mais graves é a poluição do ar provocada pelo
lançamento do dióxido de carbono-CO na atmosfera. Esse
gás tão poluidor NÃO é proveniente do(a):

A) queima de carvão.
B) uso de gasolina e óleo diesel.
C) funcionamento de termelétricas.
D) funcionamento de siderúrgicas.
E) energia gerada por hidrelétrica.
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25. Antes da segunda Guerra Mundial a economia brasileira
baseava-se na produção de produtos agrícolas. Com a
guerra, várias medidas visando o desenvolvimento
econômico foram tomadas, entre as quais:

A) estímulos ao desenvolvimento da monocultura.
B) empréstimos financeiros com baixos juros, objetivando a

importação de matrizes para melhorar e incrementar a
pecuária.

C) forte presença do Banco do Brasil junto aos latifundiários
para explotação do cacau para a exportação.

D) limitação das importações e desenvolvimento de um
programa de eletrificação.

E) estímulo à implantação de manufaturas de artigos de
consumo imediato.

23. O futuro das florestas brasileiras encontra-se ameaçado.
Além da extração ilegal de madeira e das queimadas, a
agricultura, a pecuária e a urbanização se aceleraram e
devoram a Amazônia pelas bordas. A mais recente ameaça
está na monocultura:

A) do trigo.
B) do café.
C) da soja.
D) do milho.
E) da borracha.

26. No Microsoft Office Word, é possível aplicar formatação
facilmente para dar ao seu documento uma aparência
consistente. Qual o recurso da opção de menu “Formatar”
que, além de exibir a relação de formatações de um
documento – tanto as criadas pelo usuário como as
predefinidas pelo Word – permite aplicá-las num determinado
texto do documento?

A) Revelar formatação.
B) Estilos e formatação.
C) Tema.
D) Fonte.
E) Autoformatação.

20. O Mandado de Segurança é um dos instrumentos mais
eficazes para garantir o Direito do cidadão. Quando visa a
garantia da Coletividade, o “Mandado de Segurança
Coletivo”, pode ser impetrado por:

A) qualquer cidadão no uso de seus direitos.
B) qualquer advogado que represente um partido político, ou

uma Organização Sindical ou Entidade de Classe.
C) qualquer partido político com representação no

Congresso Nacional, Organização Sindical, Entidade de
Classe ou Associação legalmente constituída e em
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos
interesses de seus membros ou associados.

D) qualquer partido político, com representação em todos os
Estados, Organizações Sindicais, com representação em
mais da metade dos Estados da Federação.

E) qualquer Organização Sindical, ou Entidade de Classe,
ou Associação, que reúna pelo menos um sexto dos
eleitores cadastrados de um Estado da Federação, desde
que seja em defesa de seus membros ou associados.
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32. Com um mercado cada vez mais competitivo, a
informação passou a ser tratada como uma importante fonte
de vantagem competitiva e, por essa razão, é crescente a
preocupação das grandes corporações com sua
confidencialidade e segurança. Diversas práticas têm sido
adotadas com esse objetivo, com EXCEÇÃO de:

A) destruir com o triturador de papel todos os documentos
sigilosos de que não precisa mais.

B) não abrir e-mails enviados por desconhecidos.
C) não deixar documentos abertos em seu desktop,

aparelhos de fax ou máquinas de fotocópias quando não
estiver por perto.

D) questionar pessoas estranhas e sem identificação.
E) compartilhar sua senha de acesso somente com seu

superior.

30. No Windows XP, as permissões definem o tipo de acesso
concedido a um usuário ou grupo para um objeto ou
propriedade de objeto. Considerando a definição de
permissões para usuários e grupos apresentados a seguir
para uma pasta chamada “Ementas”, qual ação é INVÁLIDA
para o arquivo “detran.exe” armazenado dentro desta pasta?

Os grupos foram criados da seguinte forma:
Adilson faz parte do grupo “Administrador”.

Antonio, Gisele eAmanda fazem parte do grupo “Banca”.

Marcela e Carmen não fazem parte de um grupo.

Para pasta “Ementas”, foram definidos os seguintes acessos:
Administrador possui acesso irrestrito.

Ao grupo “Banca” foi dada a permissão de leitura e
execução.
À Carmem foram dadas as permissões de leitura,
execução e alteração.
A Antonio e Marcela foram dadas as permissões de
leitura.

A) Adilson excluir o arquivo detran.exe
B) Antonio executar o arquivo detran.exe
C) Carmem executar o arquivo detran.exe
D) Marcela executar o arquivo detran.exe
E) Carmen alterar o arquivo detran.exe

–

–

–

–

–

–

–

31. O Windows fornece várias maneiras para organizar e
identificar arquivos em pastas. Por exemplo: a opção “Mostrar
em grupos” permite o agrupamento de arquivos levando em
conta qualquer um de seus detalhes, como nome, tamanho,
tipo ou data de modificação. Em qual opção de exibição NÃO
está disponível esse recurso?

A) Miniaturas.
B) Lado a lado.
C) Ícones.
D) Detalhes.
E) Película.

29. Sobre os atributos “Somente leitura” e “Oculto”, é correto
afirmar que:

A) se um arquivo possui o atributo “Oculto”, significa que
você não pode vê-lo ou usá-lo, a menos que saiba seu
nome.

B) se um arquivo possui o atributo “Somente leitura”,
significa que o mesmo somente poderá ser excluído por
quem o criou.

C) se um arquivo possui o atributo “Somente leitura”,
significa que o mesmo somente poderá ser alterado por
quem o criou.

D) ao selecionar a tela “Propriedades” na opção de menu
“Arquivos” do Windows Explorer, uma caixa preenchida
no atributo “Oculto” significará que todos os arquivos
selecionados estão ocultos.

E) o atributo “Somente leitura” pode ser definido para
arquivos e pastas enquanto que o atributo “Oculto” pode
ser definido somente para arquivos.

28. Sobre golpes por e-mail, cresce significativamente, a cada
ano, a sofisticação deste tipo de mensagem fraudulenta, que
sempre tenta induzir o usuário a instalar aplicativos
maliciosos ou a acessar endereços com páginas falsas.
Para não se tornar vítima desses crimes virtuais,
especialistas no assunto recomendam determinadas
práticas, com EXCEÇÃO de:

A) utilização de um pessoal.
B) manter seus aplicativos de antivírus e

sempre atualizados.
C) não abrir anexos de qualquer espécie sem antes analisá-

los com um antivírus, a não ser que você conheça o
remetente do e-mail.

D) certificar-se da autenticidade do endereço de origem do
e-mail.

E) consultar os sites oficiais da empresa ou instituição citada
na mensagem.

web

firewall
antispyware

33. No Windows, é possível utilizar as teclas de atalho como
uma alternativa para o mouse, facilitando em muitos casos a
interação com o computador. A(s) tecla(s) de atalho para
executar a função Recortar é(são):

A) CTRL+ C.
B) CTRL+ X.
C) CTRL+ Z.
D) CTRL+ V.
E) DELETE.

34. Usando Opções de energia no Painel de controle, você
pode reduzir o consumo de energia de qualquer dispositivo do
computador ou do sistema inteiro. Qual a opção de energia
mais adequada para economizar bateria em computadores
portáteis?

A) Desligar automaticamente o monitor.
B) Desligar automaticamente os discos rígidos.
C) Colocar o computador em modo de hibernação.
D) Colocar o computador em modo de espera quando ele

estiver ocioso.
E) Instalar .Nobreak
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37. Analise a situação: dois veículos transitam em duas vias
diferentes. Em um dado momento cruzam-se em local não
sinalizado. Segundo o CTB, quem tem a preferência de
passagem é:

A) o veículo que estiver na esquerda.
B) no caso de uma das vias ser uma rodovia e a outra não, o

veículo que estiver na rodovia.
C) o veículo que estiver esperando para entrar na rotatória,

sendo o da rotatória obrigado a parar.
D) o maior veículo.
E) o menor veículo.

41. Qual dos equipamentos abaixo, NÃO é obrigatório em um
veículo?

A) Cinto de segurança, em veículo de passeio.
B) Equipamento registrador instantâneo inalterável de

velocidade e tempo em veículo de passeio.
C) Encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos

automotores.
D) Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases

poluentes e de ruído.
E) Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna

dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho
retrovisor do lado esquerdo.

39. Observe a figura abaixo.

Sobre educação no trânsito, marque a alternativa correta.

A) O CONTRAN não poderá fazer campanhas em férias
escolares e feriados prolongados.

B) As campanhas deverão ter caráter pedagógico, visando
exclusivamente o público infantil.

C) As campanhas deverão ser nacionais, não levando em
consideração as peculiaridades locais.

D) Os serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens,
explorados pelo poder público, são obrigados a difundi-
las gratuitamente.

E) Cabe ao Ministério da Educação criar uma campanha
sobre os procedimentos dos primeiros socorros.

36. Sobre a estrutura e funcionamento do CONTRAN é
correto afirmar:

A) é o coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e
consultivo.

B) possui um representante do Ministério da Saúde.
C) é composto por órgãos e entidades executivos de trânsito

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

D) é subordinado ao órgão máximo executivo de trânsito
da União.

E) possui 2 representantes do Ministério dos Transportes.

40. O Art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre a
classificação dos veículos. Segundo o CTB, são considerados
veículos de tração, EXCETO:

A) automotor.
B) elétrico.
C) tração humana.
D) tração animal.
E) reboque.

38. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre deverá tomar
precauções de segurança. Sobre o cruzamento de uma via
por um pedestre, é INCORRETO afirmar:

A) onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via
deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo.

B) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o
semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de
veículos.

C) nas interseções e em suas proximidades, onde não
existam faixas de travessia, o pedestre deve atravessar a
via na continuação da calçada.

D) não deverá adentrar na pista sem antes se certificar de
que pode fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos.

E) uma vez iniciada a travessia de uma pista, o pedestre
deverá atravessar em diagonal, para melhor
aproveitamento do cruzamento.

35. Quando você torna uma página da web disponível off-line,
pode ler o seu conteúdo quando o computador não está
conectado à Internet. Por exemplo: você pode visualizar
páginas da web em seu computador laptop quando não tiver
uma conexão de rede ou de Internet ou pode ler páginas da
web em casa sem precisar estar conectado a uma linha
telefônica. Sobre essa facilidade, é INCORRETO afirmar que
é possível:

A) salvar somente o texto da página. Portanto, como as
imagens não podem ser salvas, a página não pode ser
exibida como ela aparece na web.

B) disponibilizar uma página e todos os seus links.
C) escolher como deseja atualizar esse conteúdo no seu

computador.
D) especificar o conteúdo que deseja disponibilizar.
E) tornar um item favorito existente, disponível off-line.



08

46. Um indivíduo pretende tirar a habilitação para categoria D.
Dentre as informações abaixo, qual é a que condiz com as
normas estabelecidas pelo CTB para habilitação nessa
categoria?

A) Ser maior que 30 anos.
B) Estar habilitado no mínimo há 3 anos na categoria A.
C) Não ter cometido somente infrações gravíssimas.
D) Estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B.
E) Ser aprovado em curso especializado e em curso de

treinamento de prática veicular em situação de risco.

44. As informações sobre o chassi, o monobloco, os
agregados e as características originais do veículo deverão
ser prestadas ao RENAVAM por, EXCETO:

A) fabricantes, antes da comercialização, no caso de veículo
nacional.

B) órgãos alfandegários, no caso de veículo importado por
pessoa física.

C) proprietários.
D) importadores, no caso de veículo importado por pessoa

jurídica.
E) montadoras, antes da comercialização, no caso de

veículo nacional.

48. Depois de quanto tempo, se não for expedida a
notificação da autuação, um auto de infração é arquivado e
seu recurso é julgado insubsistente?

A) 40 dias.
B) 30 dias.
C) 60 dias.
D) 15 dias.
E) 07 dias.

49. Segundo a Resolução n° 11/98 do CONTRAN, a baixa do
registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for
retirado de circulação nas seguintes possibilidades,
EXCETO:

A) veículo roubado.
B) veículo definitivamente desmontado.
C) sinistrado com laudo de perda total.
D) vendidos ou leiloados como sucata.
E) veículo irrecuperável.

47. Analise a situação: Um senhor com habilitação para
categoria B conduz uma “van” escolar com cinco crianças. Ao
ser parado por policiais, este senhor é comunicado que estava
cometendo uma infração. Sobre essa infração, é correto
afirmar:

A) é uma infração grave.
B) haverá o recolhimento da habilitação.
C) o condutor não receberá multa.
D) o condutor será preso.
E) o veículo ficará retido até a apresentação de condutor

habilitado.

45. Para ter a autorização para transporte escolar é preciso:

A) equipamento registrador instantâneo alterável de
velocidade e tempo.

B) inspeção anual para verificação dos equipamentos
obrigatórios e de segurança.

C) pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta
centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão
das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico
TRANSPORTE ESCOLAR, em preto, sendo que, em
caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as
cores aqui indicadas devem ser invertidas.

D) lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de
luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte
traseira.

E) cintos de segurança somente para o motorista.

43. Sobre Veículos em Circulação Internacional, assinale a
alternativa ERRADA.

A) Somente poderão circular no Brasil veículos do Mercosul.
B) Todos os veículos, independente de origem, deverão

obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro.
C) As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de

fronteira comunicarão diretamente ao RENAVAM a
entrada e saída temporária ou definitiva de veículos.

D) Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do
território nacional sem prévia quitação de débitos de
multa por infrações de trânsito.

E) Nenhum veículo licenciado no exterior poderá sair do
Brasil sem o ressarcimento de danos que tiverem
causado a bens do patrimônio público, respeitado o
princípio da reciprocidade.

42. Em relação à identificação de veículos, marque abaixo a
alternativa que apresenta a afirmativa correta.

A) Os caracteres das placas serão individualizados para
cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro,
podendo ser reaproveitados.

B) As placas com a cor preta serão usadas somente pelos
veículos de representação pessoal do Presidente e do
Vice-Presidente da República, dos Presidentes do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do
Presidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da União e
do Procurador-Geral da República.

C) As placas dos veículos de Governadores e Prefeitos são
brancas com duas listas, uma verde e outra amarela.

D) As normas apresentadas no Artigo 115 do Código de
Trânsito Brasileiro também se aplicam aos veículos de
uso bélico.

E) Os veículos de duas ou três rodas não precisam utilizar
placa dianteira.
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54. De acordo com a Resolução n° 219/07 do CONTRAN, o
equipamento do tipo fechado (baú) deve atender aos
seguintes limites máximos externos, de largura, comprimento
e altura em centímetros, respectivamente:

A) 60 x 20 x 75.
B) 50 x extremidade traseira x 70.
C) 50 x 30 x 60.
D) 60 x extremidade traseira x 70.
E) 55 x 20 x 75.

56. Do exame de aptidão física e mental para obtenção de
renovação, adição ou mudança de categoria da CNH são
exigidos alguns procedimentos médicos, dentre eles, a
anamnese. Faz parte da anamnese:

A) questionário.
B) exame morfológico.
C) exame de vista.
D) avaliação cardiorrespiratória.
E) avaliação neurológica.

58. Segundo a Resolução n° 299/08 do CONTRAN, a defesa
ou recurso em primeira ou segunda instância de uma infração
NÃO será conhecido quando:

A) for apresentado dentro do prazo legal.
B) for comprovada a legitimidade.
C) houver a assinatura do recorrente ou seu representante

legal.
D) não houver o pedido, ou este for incompatível com a

situação fática.
E) comprovado o pagamento do valor da multa.

57. Para os veículos automotores com sistema de
alimentação de combustível para uso do GNV, é obrigatória a
realização de inspeção dos veículos, contados a partir da data
do primeiro registro e licenciamento do veículo a cada:

A) 6 meses.
B) 24 meses.
C) 12 meses.
D) 18 meses.
E) 36 meses.

55. Em 2007, com a Resolução nº 231, o CONTRAN,
estabeleceu novas regras para placas de identificação de
veículo. A partir deste ano, as placas dos veículos
automotores pertencentes às Missões Diplomáticas, às
Repartições Consulares, aos Organismos Internacionais, aos
Funcionários Estrangeiros Administrativos de Carreira e aos
Peritos Estrangeiros de Cooperação Internacional passaram
a conter gravações estampadas na parte central superior da
placa (tarjeta), substituindo-se a identificação do Município.
As siglas utilizadas são as abaixo citadas, EXCETO:

A) CMD, para os veículos de uso dos Chefes de Missão
Diplomática.

B) CD, para os veículos pertencentes ao Corpo Diplomático.
C) CC, para os veículos pertencentes ao Corpo Consular.
D) OI, para os veículos pertencentes a Organismos

Internacionais.
E) AMD, para os veículos pertencentes a funcionários

administrativos de carreira estrangeiros de Missões
Diplomáticas, Repartições Consulares e Representações
de Organismos Internacionais.

52. Segundo a Resolução n° 300/08 do CONTRAN, o
condutor condenado por delito de trânsito para que possa
voltar a dirigir, deverá ser submetido e aprovado nos
seguintes exames, EXCETO:

A) aptidão física e mental.
B) noções de mecânica.
C) escrito, sobre legislação de trânsito.
D) de direção veicular, realizado na via pública, em veículo

de categoria para a qual estiver habilitado.
E) avaliação psicológica.

53. Segundo a Resolução n° 198/06 do CONTRAN, na
hipótese de cancelamento de credenciamento de um Centro
de Formação de Condutores, em quanto tempo poderá ser
obtido um novo credenciamento?

A) 6 meses.
B) 12 meses.
C) 24 meses.
D) 1 mês.
E) 3 meses.

51. Segundo a Resolução n° 149/03 do CONTRAN, o
proprietário é considerado responsável pela infração
cometida por outros, quando:

A) não há a identificação do condutor infrator até o término
do prazo fixado na Notificação da Autuação.

B) a multa não for paga.
C) não apresenta boletim de ocorrência em delegacia a

respeito da não condução do veículo.
D) o endereço do documento de notificação estiver errado.
E) o real condutor não se apresentar em 7 dias.

50. De acordo com a Resolução n° 63/98 do CONTRAN,
quais desses veículos podem ser fabricados artesanalmente?

A) Ônibus.
B) Micro-ônibus.
C) Caminhão.
D) Reboque.
E) Retroescavadeira.
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60. Analise a situação: O senhor José possui um veículo que
foi a leilão, pois foi apreendido em uma blitz. Quanto tempo o
veículo do senhor José ficou no depósito?

A) menos de 30 dias.
B) 15 dias.
C) entre 30 e 60 dias.
D) até 45 dias.
E) mais de 90 dias.

59. NÃO é característica de um veículo ciclo-elétrico:

A) ter duas ou três rodas.
B) ser provido de motor de propulsão elétrica com potência

máxima de 4 kw.
C) ter peso máximo incluindo o condutor, passageiro e

carga, não excedente a 150 kg.
D) ser dotado ou não de pedais acionados pelo condutor.
E) ter velocidade máxima declarada pelo fabricante que não

ultrapasse a 50 km/h.


