Questão

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda as questões seguintes.

01

Sobre o texto “Aluguel de Temporada”, é CORRETO afirmar:
A) Há uso preponderante de linguagem formal.
B) Os fragmentos narrativos sustentam uma argumentação.
C) As gírias foram empregadas, como no exemplo, “martírio
dos feriados”.
D) Somente os locatários são desonestos.
E) O narrador nunca se envolveu em enrascadas ao locar por
temporada.

Aluguel de Temporada
No Carnaval, as pessoas são acometidas pela febre de
viajar, pular, namorar e ser feliz a todo custo. Há um ano, seis
amigos sem muita grana alugaram, por indicação, uma quitinete
em Copacabana. Pagamento adiantado. Quando chegaram, já
havia três pessoas instaladas.
Questão 02
— Quem são vocês? - admirou-se Sérgio, o líder da turma.
Dentre as alternativas seguintes, somente uma possui um
— Alugamos o apartamento! - respondeu um deles.
Começou a discussão. Surpresa: mais inquilinos fragmento que usa a vírgula por razão diferenciada das demais,
chegaram! No fim, somaram catorze. Todos haviam pago indique-a:
antecipadamente. Tentaram encontrar o locador. Impossível. A) “No carnaval, as pessoas são acometidas pela febre de
Ninguém aceitou sair.
viajar...”
—Vamos nos ajeitar! - propôs um.
B) “Na sala, só botando a televisão no máximo para superar o
Os outros concordaram. O resto da temporada dá para ventilador!”
imaginar: catorze em uma quitinete. Quem chegava primeiro C) “-Ah, tem uma faxineira, mas ia sair na escola de samba...”
pegava os beliches ou o sofá. Os outros acabavam no chão. D) “Após o carnaval, nada de chave!”
Sardinhas na lata iriam se sentir mais folgadas!
E) “Depois de muita briga, os inquilinos aceitavam pagar as
E a história do casal que levou os pais da mulher para uma despesas!”
pousada em Paraty?
Questão 03
— Neste ano vamos descansar! Meus sogros já estão
velhinhos, precisam de vida calma! - garantiu o marido. Após horas A relação anafórica de pronome demonstrativo em: “Sim, isso
de estrada - quem não conhece o martírio dos feriados? - existe!” faz-se com:
chegaram.
A) “cheguei”.
— Estou louca por um banho! - disse a mulher. Ligou o B) “descobri”.
chuveiro. Nem uma gota. E também não havia água nas torneiras, C) “Sim”.
descarga....
D) “existe”.
— A água acabou, mas loguinho vai chegar - garantiu a E) “semiflat”.
recepcionista. Foram jantar. Na volta, tudo igual. A mocinha da
Questão 04
pousada explicou que em dois quartos no subsolo ainda havia
Em
“...sambam no colchão da 'luxuosa mansão' alugada para os
água. Mudaram. Eram dois fornos, com janelinhas estreitas no alto.
feriados
inesquecíveis!”, houve o emprego de:
— Mas por que só tem água aqui? - reclamou o marido. A mocinha
A) Silepse de gênero.
fez cara de paisagem.
— Meus pais já têm idade, não podem passar o feriado B) Metonímia.
sem água! - rugiu a mulher. Não havia vaga em nenhum outro lugar. C) Ironia.
O jeito foi pegar a estrada de volta. E a sogra no banco de trás, D) Prosopopéia.
E) Metáfora.
reclamando:
— Eu disse que não queria vir! Quando eu digo...
Questão 05
Certa vez aluguei um flat em Ipanema, no Rio. Enchi a NÃO ocorreu o emprego de verbo impessoal em:
mala de bermudas e camisetas, pronto para me esbaldar. Quando A) “Há um ano, seis amigos, sem muita grana, alugaram...”
cheguei, descobri que era um semiflat. Sim, isso existe! É o flat que B) “...já havia três pessoas instaladas...”
já não tem todos os serviços. No meu caso, nenhum! No terceiro C) “Faz dois anos que os inquilinos estão lá.”
dia, o apartamento estava um caos! Falei com o porteiro sobre a D) “Todos haviam pago antecipadamente”.
limpeza.
E) “Havia dois ventiladores, um no quarto, outro na sala”.
— Ah, tem uma faxineira, mas ia sair na escola de samba...
Questão 06
E não era só isso. Por “refrigeração” eu havia entendido arAnalise
as afirmações e marque a alternativa CORRETA.
condicionado. Havia dois ventiladores, um no quarto, outro na sala.
Se ligados, faziam “nhec, nhec, nhec”. Não dava para pegar no I- “Alugamos o apartamento! – respondeu um deles.”, a
sono com o barulho. Se desligava, não suportava o calor. Na sala, pontuação exclamativa mostra o espanto pela pergunta do
só botando a televisão no máximo para superar o ventilador! Quem emissor.
aluga também roda! A mãe de uma amiga alugou seu apartamento II- “Quem chegava primeiro...” está em relação antitética com
na praia por uma diária exorbitante. Após o Carnaval, nada de “os outros”, no primeiro episódio narrado.
chave! Foi verificar. Os inquilinos continuavam instalados. Nem III- “A mocinha fez cara de paisagem.” Mostra a profunda
pretendiam sair. Ela procurou um advogado.
consternação da atendente.
— Tem contrato?
IV- “Meus pais já têm idade”, há falha na concordância verbal.
— Não... Foi por temporada...
A) As afirmações I, II, III e IV são corretas.
A inexistência de um contrato atirou a mulher num B) Somente a afirmação IV está incorreta.
torvelinho jurídico. Ela entrou com ação de despejo. Os C) As afirmações II e IV são corretas e a I incorreta.
carnavalescos contestaram, não sei com base em quê. Depois de D) As afirmações II e III são incorretas.
muita briga, os inquilinos “aceitaram” pagar as despesas! Ficaram E) Há duas afirmações corretas e duas incorretas.
por lá uns dois anos. A tragédia não foi só com ela: outros
Questão 07
proprietários recebem os apartamentos depenados: sem talheres,
O
verbo com o pronome “se” apassivado foi empregado
sem xícaras, com camas quebradas! Não há dúvida: a gente cai em
enrascadas quando acha que tem obrigação de se divertir! E corre corretamente em:
o risco de passar a noite acordada enquanto as pulgas sambam no A) Analisaram-se os contratos de locação.
colchão da “luxuosa mansão” alugada para os feriados B) Alugou-se uns flats em Ipanema.
C) Contestou-se os carnavalescos.
inesquecíveis!
(Fonte: CARRASCO, Walcyr. Vejinha. São Paulo: Abril, D) Precisava-se de pessoas honestas para assinar contratos.
10/02/2010) E) Ferraram-se o locatário com aluguel de temporada.
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Questão

08

Questão

15

O conectivo “se” em: “Se desligava, não suportava o calor”, A Secretaria de Saúde de uma cidade iniciou um projeto que visa
aumentar o número de atendimentos nos seus Postos de
denota:
Saúde. Se o planejamento é de que o número de consultas
A) concessão.
dobre a cada ano, daqui a quanto tempo este número passará a
B) tempo.
ser 10 vezes o número de atendimentos realizados atualmente?
C) condição.
(Use log2=0,30)
D) conformidade.
A) 10 anos
E) proporção.
B) 3 anos e 8 meses
Questão 09
Em: Dois ventiladores faziam “nhec, nhec, nhec”, há um caso de: C) 4 anos e 2 meses
D) 3 anos e 4 meses
A) prosopopéia.
E) 6 anos
B) silepse.
C) metáfora.
ATUALIDADES
D) metonímia.
E) ironia.
Questão

Questão

10

A estrutura em que a regência NÃO obedece à norma culta é:
A) Os advogados assistem os clientes.
B) Pulgas que sambam são preferíveis a ficar em casa.
C) O anúncio não precisava o tipo de refrigeração.
D) Há pessoas que só visam o lugar.
E) No Carnaval, passei três dias assistindo a televisão.
CONHECIMENTOS GERAIS
MATEMÁTICA
Questão

11

Em um determinado setor do DETRAN, trabalham 06 Técnicos e
12 Guardas. Quantas equipes distintas, constituídas por 02
Técnicos e por 06 Guardas, podem ser formadas neste setor?
A) 939
B) 12.800
C) 13.860
D) 1.248
E) 6
Questão

12

As placas de automóveis são formadas por 3 letras seguidas de
4 algarismos. Quantas placas diferentes podem ser formadas
com as letras A, B, C, D, E, F e com os algarismos ímpares, sem
repetir nem as letras nem os algarismos?
A) 3000
B) 14.400
C) 24.000
D) 240
E) 2.400
Questão

13

A partir de uma pesquisa feita entre 50 motoristas, verificou-se
que, no ano de 2009, 25 foram multados por estacionamento em
local proibido, 30 pelo uso do celular enquanto dirigiam, vários
motoristas foram multados pelas duas infrações antes
mencionadas e 5 não receberam qualquer multa. Escolhendose aleatoriamente um destes 50 motoristas, qual a probabilidade
dele ter sido multado só pelo uso do celular enquanto dirigia?
A) 1/5
B) 2/5
C) 3/5
D) 7/10
E) 5/10

16

A Força Sindical e a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil
pretendem aproveitar a campanha eleitoral para alcançar o
pleito pretendido em relação à jornada de trabalho. Sobre este
pleito, marque a alternativa CORRETA:
A) Busca-se a redução da jornada de trabalho de 46 horas para
40 horas semanais.
B) Busca-se o aumento da jornada de trabalho, acrescentando
os sábados.
C) Busca-se a redução da jornada de trabalho para 04 (quatro)
horas diárias.
D) Busca-se a redução da jornada de trabalho de 44 horas para
40 horas semanais.
E) Busca-se a redução da jornada de trabalho, aumentando-se o
período de férias para 45 dias.
Questão

17

Quando termina o prazo para a declaração do Imposto de Renda
de Pessoa Física?
A) Em 30 de março de 2010.
B) Em 30 de abril de 2010.
C) Em 30 de maio de 2010.
D) Em 15 de maio de 2010.
E) Ainda não tem prazo final estipulado.
Questão

18

Marque a alternativa que indique o conceito que segue no trecho
seguinte: “É um conceito de “desenvolvimento capaz de suprir
as necessidades da geração atual, sem comprometer a
capacidade de atender as necessidades das futuras gerações”.
Essa definição surgiu em 1970 na Comissão Mundial sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), criada pelas Nações
Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois
objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação
ambiental, relacionados a dois elementos – necessidades e
limitações.” (Fonte: http://www.agricultura.gov.br/)
A) Ordem e Progresso.
B) Sustentabilidade em Ação.
C) Desenvolvimento Sustentável.
D) Subdesenvolvimento dos países pobres.
E) Progresso em Desenvolvimento.
Questão

19

Sobre o programa Vale Solidário que existe no estado de
Roraima, pode-se afirmar, EXCETO:
A) É mantido com recursos próprios do Governo do Estado de
Roraima.
B) Visa atender famílias em situação de vulnerabilidade social
na capital e no interior.
Questão 14
C) O valor do vale é de R$150,00 (cento e cinqüenta reais).
Uma Estrada deve receber 10 sinalizações entre os quilômetros D) O pagamento do vale, na capital, é realizado mensalmente.
12 e 232. Qual a localização da 5ª sinalização?
E) No interior e nas comunidades indígenas, o benefício é pago
A) km 52
a cada dois meses.
B) km 124
C) km 92
D) km 60
www.jcconcursos.com.br
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Questão

20

Questão

A realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro é muito
importante para as relações internacionais do Brasil. Sobre o
assunto, marque a alternativa CORRETA:
A) A força durável da economia brasileira - mesmo no contexto
internacional atual – não permite que o Governo garanta os
investimentos necessários para os Jogos Olímpicos de 2016,
incluindo o financiamento direto de U$ 700 milhões para o COJO
B) Mais da metade das instalações para os Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos Rio 2016 já estão construídas. E elas incluem
instalações que são verdadeiras obras-primas construídas para
os Jogos Olímpicos de 1970.
C) As Olimpíadas não ocorrerão no Rio de Janeiro, pois o Brasil
perdeu a votação para São Francisco em 2009.
D) Uma grande preocupação que se deve ter com a realização
das Olimpíadas, no Brasil, é com o que será feito com todas as
obras realizadas para o evento, devendo-se buscar a utilização
de todas elas, sem exceção.
E) Como as Olimpíadas já irão ocorrer em 2012, não haverá
muito tempo para construir espaços físicos, devendo-se
aproveitar uma grande quantidade de espaços já existentes.
INFORMÁTICA
Questão

21

Quais as informações que você deve fornecer como
procedimento padrão para autenticar-se no sistema
operacional Linux:
A) Nome de usuário e senha.
B) Somente o nome de usuário.
C) Somente a senha.
D) Certificado digital.
E) Assinatura digital.
Questão

22

Questão

REGIME JURÍDICO
Questão

23

No processador de textos Microsoft Word você dispõe do
recurso “proteger documento”. Sobre o assunto, selecione a
alternativa ERRADA:
A) A proteção pode ser utilizada para limitar a formatação de
estilos.
B) A proteção pode ser utilizada para limitar as alterações no
documento.
C) A proteção pode ser utilizada para encriptar o documento.
D) A proteção pode ser utilizada para limitar a permissão de
edição dos usuários.
E) A proteção pode ser utilizada para controlar o
preenchimento de formulários.

26

A Lei n.° 696/2008 utiliza algumas simbologias para indicar o
nível de escolaridade, isto é, a formação escolar necessária
para a posse em cargo de provimento efetivo. Sobre tais
simbologias, é INCORRETO afirmar:
A) CNF - Cargo de Nível Fundamental: para os cargos cuja
posse do titular esteja condicionada à formação escolar com
nível fundamental (antigo 1º grau) completo.
B) CNM - Cargo de Nível Médio: para os cargos cuja posse do
titular esteja condicionada à formação escolar com nível médio
(antigo 2° grau) completo.
C) CNT - Cargo de Nível Técnico, para os cargos cuja posse do
titular esteja condicionada à formação escolar com nível médio
(antigo 2º grau) completo e o curso.
D) CNS - Cargo de Nível Superior, para os cargos cuja posse do
titular esteja condicionada à formação escolar de nível
universitário completo.
E) CNFT - Cargo de Nível Fundamental Técnico: para os cargos
cuja posse do titular esteja condicionada à formação escolar
com nível fundamental (antigo 1º grau) completo.
Questão

No sistema Linux, a opção de reiniciar o sistema operacional é
usada para:
A) Desligar e ligar, nessa ordem, somente os serviços de rede e
o monitor.
B) Desligar e ligar, nessa ordem, o sistema operacional.
C) Somente desligar o sistema operacional.
D) Ligar e desligar, nessa ordem, o sistema operacional.
E) Desligar e ligar, nessa ordem, somente os serviços de rede, o
monitor e os periféricos.

25

Na terminologia de Internet, um servidor Web é um:
A) software instalado no computador do cliente que gerencia
os vírus do cliente.
B) computador que imprime arquivos da Web.
C) software instalado no computador do cliente que faz a
conexão à Internet.
D) computador que hospeda um site na Web.
E) software instalado no cliente que atualiza os aplicativos do
cliente.

27

Qual o percentual mínimo do auxílio-alimentação fixado pela Lei
n.° 696/2008?
A) 10%.
B) 15%
C) 35%
D) 40%
E) 50%
Questão

28

Quem fará jus, conforme previsto na Lei n.° 696/2008, à
gratificação por risco de vida?
A) O Técnico em Atividade de Trânsito com área de atuação em
Agente de Fiscalização de Trânsito.
B) O Técnico em Atividade Administrativa com área de atuação
em Agente de Fiscalização de Trânsito.
C) O Técnico em Atividade Financeira com área de atuação em
Fiscalização Tributário.
D) O Analista Técnico I.
E) O Analista Técnico II.
Questão

29

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período
de três anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão
objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados
Questão 24
Na planilha eletrônica Microsoft Excel, quando a célula mostra os seguintes fatores:
I- O servidor em estágio probatório não poderá exercer
#REF! significa que:
quaisquer cargos de provimento em
A) A fórmula representa uma divisão por zero.
Comissão;
B) A fórmula está acessando uma célula que não existe.
II- O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer
C) A fórmula tem caracteres inválidos.
funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou
D) A fórmula usa “;” para especificar um intervalo.
entidade de lotação;
E) A fórmula está acessando uma célula com caracteres
III- O servidor em estágio probatório somente poderá ser
inválidos.
cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de
natureza especial e cargos de provimento em comissão.
Após a análise das afirmativas, marque a alternativa CORRETA:
www.jcconcursos.com.br
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D) Ao Poder Judiciário não é conferida a atribuição de anular ato
administrativo discricionário, ainda que fulminado por vício de
ilegalidade.
E) Atualmente, dada a grande quantidade de normas com
conceitos jurídicos indeterminados, não há mais que se falar em
diferenças entre atos vinculados e atos discricionários, pois para
Questão 30
que o administrador público interprete os conceitos
Em atenção às concessões previstas na Lei Complementar n.° indeterminados terá que necessariamente utilizar juízo de
053/2001, marque a alternativa que complete corretamente o conveniência e oportunidade.
trecho seguinte: “Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor
ausentar-se do serviço por _____ para doação de sangue; por Questão 35
_____ para se alistar como eleitor e por_____ consecutivos em Compete concorrentemente à União e aos Estados e ao Distrito
razão de casamento.”
Federal legislar sobre:
A) 2 dias; 2 dias; 7 dias.
A) direito civil.
B) 1 dia; 2 dias; 8 dias.
B) direito comercial.
C) 2 dias, 1 dia; 7 dias.
C) direito penal.
D) 1 dia; 1 dia; 7 dias.
D) direito eleitoral.
E) 1 dia; 2 dias; 7 dias.
E) proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e
paisagístico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 36
A) Apenas a afirmativa I está correta.
B) Apenas a afirmativa II está correta.
C) Apenas a afirmativa III está correta.
D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

Assinale a alternativa INCORRETA sobre os órgãos e entidades
que compõem o Sistema Nacional de Trânsito:
Assinale a alternativa que contém todos os princípios da A) Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do
Administração Pública insculpidos no caput do art. 37 da Sistema e órgão máximo normativo e consultivo.
Constituição da República Federativa do Brasil:
B) Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de
A) proporcionalidade, razoabilidade, legalidade,
Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos
impessoalidade e eficiência.
normativos, consultivos e coordenadores.
B) impessoalidade, eficiência, legalidade, publicidade e
C) a Polícia Rodoviária Federal.
moralidade.
D) os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos
C) moralidade, legalidade, liberdade, igualdade e
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
proporcionalidade.
E) as Polícias Militares da União, dos Estados e do Distrito
D) igualdade, eficiência, razoabilidade, moralidade e
Federal.
impessoalidade.
Questão 37
E) eficácia, moralidade, impessoalidade e legalidade.
Integra
o COTRAN, EXCETO:
Questão 32
A) um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia.
É pessoa jurídica da Administração Indireta, EXCETO:
B) um representante do Ministério da Educação e do Desporto.
A) Secretaria de Estado.
C) um representante do Ministério do Exército.
B) Autarquia.
D) um representante do Ministério Público.
C) Fundação Pública.
E) um representante do Ministério do Meio Ambiente e da
D) Empresa Pública.
Amazônia Legal.
E) Sociedade de Economia Mista.
Questão

31

Questão

33

Questão

38

Quanto ao licenciamento dos veículos, marque a alternativa
CORRETA:
A) Para transitar na via pública, somente os veículos
automotores deverão ser licenciados anualmente pelo órgão
executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde
estiver registrado o veículo.
B) No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido,
durante o exercício, o licenciamento de origem.
C) O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao
condutor do veículo licenciado, vinculado ao Certificado de
Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo
CONTRAN.
D) Ao licenciar o veículo, o proprietário não precisa comprovar
sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de
controle de emissões de gases poluentes e de ruído.
E) No caso de transferência de propriedade, o proprietário
Questão 34
antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do
Sobre os poderes discricionário e vinculado, marque a Estado dentro de um prazo de dez dias, original do comprovante
alternativa CORRETA:
de transferência de propriedade, devidamente assinado e
A) A concessão de aposentadoria é exemplo de ato datado, sob pena de ter que se responsabilizar subsidiariamente
discricionário.
pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da
B) A concessão de licença para construir, por envolver livre comunicação.
análise quanto ao motivo e ao objeto do ato administrativo, é
considerado uma atividade vinculada decorrente do poder
regulamentar da Administração Pública.
C) É possível que o Poder Judiciário revogue ato administrativo.
Quanto às empresas públicas e as sociedades de economia
mista, assinale a opção CORRETA:
A) As sociedades de economia mista, por envolverem capital
público, têm personalidade jurídica de direito público e estão
sujeitas ao controle externo feito pelo Tribunal de Contas.
B) Os consórcios públicos têm natureza de empresa pública.
C) As empresas públicas podem assumir qualquer forma
societária admitida pela lei.
D) As sociedades de economia mista só podem se constituir sob
a forma de sociedades por ações, seja sociedade anônima ou
sociedade em comandita por ações.
E) As empresas públicas, por serem entidades da Administração
Pública, sempre que atuarem no setor econômico gozarão de
vantagens e privilégios sobre as empresas do setor privado.
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III- A faixa inferior deverá ficar abaixo do abdome, salvo para as
gestantes.
As penalidades existentes às infrações de trânsito previstas pelo
Após análise dos itens anteriores, pode-se afirmar que:
Código de Trânsito Brasileiro que devem ser aplicadas pela
A) Apenas o item I está correto.
autoridade de trânsito compreendem, EXCETO:
B) Apenas o item II está correto.
A) advertência por escrito.
C) Apenas o item III está correto.
B) reclusão do condutor.
D) Apenas os itens I e II estão corretos.
C) suspensão do direito de dirigir.
E) Apenas os itens I e III estão corretos.
D) apreensão do veículo.
Questão 45
E) freqüência obrigatória em curso de reciclagem.
Marque a alternativa que contenha a definição CORRETA para
Questão 40
as abreviaturas RENACH e RENAVAM, respectivamente:
Deverá constar no auto de infração, EXCETO:
A) Registro Nacional de Comprovantes de Habilitação e
A) assinatura do infrator, sem a qual o auto será ineficaz.
Registro Nacional de Valores Automotores.
B) tipificação da infração.
B) Registro Nacional de Carteiras de Habilitação e Registro
C) local, data e hora do cometimento da infração.
Nacional de Veículos Automáticos.
D) caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e C) Registro Nacional de Castro de Homens e Registro Nacional
espécie, e outros elementos julgados necessários à sua de Veículos Automáticos.
identificação.
D) Registro Nacional de Carteiras de Habilitação e Registro
E) identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente Nacional de Veículos Automotores
autuador ou equipamento que comprovar a infração.
E) Registro Nacional de Carteiras de Habilitação e Registro
Nacional de Vans Automáticas.
Questão
Questão

39

41

Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para
transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem
observados para a circulação desses veículos é competência no
âmbito de sua circunscrição de, EXCETO:
A) órgãos executivos rodoviários da União.
B) entidades executivas rodoviárias da União.
C) órgãos executivos rodoviários dos Estados.
D) órgãos executivos rodoviários dos Municípios.
E) órgãos executivos rodoviários das empresas públicas da
União.
Questão

42

Questão

46

Sobre a Identificação do Veículo, é CORRETO afirmar:
A) O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres
gravados somente no chassi.
B) A gravação referente à identificação do veículo será realizada
pelo proprietário do veículo junto ao DETRAN, de modo a
identificar o veículo, seu fabricante e as suas características,
além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado.
C) As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia
autorização da autoridade executiva de trânsito e somente
serão processadas por estabelecimento por ela credenciado,
mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a
mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação
D) O veículo será identificado externamente por meio de placas
dianteira e traseira, sendo esta não necessariamente lacrada
em sua estrutura.
E) Os caracteres das placas serão individualizados para cada
veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo
permitido seu reaproveitamento.

O DETRAN é responsável por vistoriar, inspecionar quanto às
condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a
placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e
o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal
competente. Qual destas responsabilidades do DETRAN está
relacionada à análise das condições de segurança, controle de
emissão de gases poluentes e de ruído?
A) inspecionar.
B) emplacar.
Questão 47
C) selar a placa.
Qual documento deverá ser expedido após a realização do
D) registrar.
registro do veículo?
E) licenciar.
A) Certificado de Registro do Áudio.
Questão 43
B) Registro de Licenciamento do Veículo.
O equipamento registrador instantâneo inalterável de C) Registro de Veículo.
velocidade e tempo é um equipamento obrigatório nos veículos D) Documento de Registro de Automóvel.
E) Certificado de Registro de Veículo.
de carga com peso bruto total superior a:
Questão 48
A) 4.500 quilogramas.
B) 4.536 quilogramas.
Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semiC) 4.000 quilogramas.
reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de
D) 3.500 quilogramas.
trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de
E) 3.000 quilogramas.
domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei. Os
órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
Questão 44
somente registrarão veículos oficiais de propriedade da
O cinto de segurança existe para limitar a movimentação dos
administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal
ocupantes de um veículo, em casos de acidentes ou em uma
e dos Municípios, de qualquer um dos poderes, com indicação
freada brusca. Para isso, os cintos de segurança devem estar
expressa, por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do
em boas condições de conservação e todos os ocupantes
órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado,
devem usá-los, inclusive os passageiros dos bancos traseiros,
excetuando-se os veículos de:
mesmo as gestantes e as crianças. Para que se mantenha
A) de uso educacional.
sempre em boas condições de conservação, é importante que
B) de uso bélico.
seja feita constantemente a seguinte inspeção dos cintos:
C) de carga.
I- Testar o travamento dos cintos para ver se está funcionando
D) oficiais.
perfeitamente;
E) reservados.
II- Verificar se os cintos não têm cortes, para que não possam vir
a se romper em uma
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Questão

49

Dentre as classificações e respectivas definições apresentadas
nas definições as seguir, nos termos do Anexo do Código de
Trânsito Brasileiro, marque a CORRETA:
A) VEÍCULO DE COLEÇÃO: combinação de veículos, sendo o
primeiro um veículo automotor e os demais reboques ou
equipamentos de trabalho agrícola, construção, terraplenagem
ou pavimentação.
B) VEÍCULO ARTICULADO: aquele que, mesmo tendo sido
fabricado há mais de trinta anos, conserva suas características
originais de fabricação e possui valor histórico próprio.
C) VEÍCULO DE CARGA: combinação de veículos acoplados,
sendo um deles automotor.
D) VEÍCULO MISTO: veículo automotor destinado ao transporte
simultâneo de carga e passageiro.
E) VEÍCULO DE GRANDE PORTE: todo veículo a motor de
propulsão que circule por seus próprios meios, e que serve
normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou
para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de
pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados
a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos (ônibus
elétrico).
Questão

50

Haverá a aplicação da penalidade de apreensão do veículo na
prática
A) Disputar corrida por espírito de emulação.
B) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação
ou Permissão para Dirigir.
C) Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de
iluminação pública.
D) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou
Permissão para Dirigir cassada ou com suspensão do direito de
dirigir
E) Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial.
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