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Caderno  
de Prova

março

11 11 de março

das 14:10 às 17:10 h

3 h de duração*

30 questões

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

P1 Agente de Trânsito



.
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Português 10 questões

Texto

“Dividir as tarefas domésticas entre os integrantes da 
família é uma atitude saudável e democrática. Todas as 
famílias deveriam ensinar essas tarefas aos filhos, para 
que eles tenham noção do mundo.” / “O interessante é 
que muitos filhos da classe média, que em suas casas 
nada fazem, atravessam o Atlântico para ser emprega-
dos domésticos na Europa e nos Estados Unidos.”

Excertos de cartas, em Opinião (Cartas dos leitores): Época, 30 jan. 
2012, p. 16.

1. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Em “para que eles tenham noção do mundo.” 
há ideia de causa.

b. ( ) Em “Todas as famílias deveriam ensinar” o 
termo sublinhado é adjunto adnominal.

c. ( X ) O termo sublinhado, de “essas tarefas”, tem 
como antecedente tarefas domésticas.

d. ( ) A expressão “aos filhos” corresponde a um 
objeto direto.

e. ( ) A expressão “essas tarefas” corresponde a um 
objeto indireto.

2. Assinale a alternativa correta.

a. ( X ) A oração “que em suas casas nada fazem” é 
subordinada adjetiva.

b. ( ) A oração “atravessam o Atlântico” é coorde-
nada aditiva.

c. ( ) A oração “é uma atitude saudável e democrá-
tica” é coordenada conclusiva.

d. ( ) Em “Tijucas, minha cidade natal, é acolhedora” 
a expressão sublinhada corresponde a um 
vocativo.

e. ( ) Em “Tijucas, minha cidade natal, como te amo!” a 
expressão sublinhada corresponde a um aposto.

Agênte de Trânsito (30 questões)

3. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) O vocábulo famílias recebe acento gráfico 
por ser paroxítono terminado em as.

b. ( X ) No plural, o vocábulo saudável conserva o 
acento gráfico.

c. ( ) O vocábulo média recebe acento gráfico por 
ser oxítono.

d. ( ) O vocábulo Atlântico recebe acento gráfico 
por ser proparoxítono terminado em o.

e. ( ) O vocábulo noção recebe acento gráfico por 
ser monossílabo.

4. Assinale a alternativa correta, quanto à concordân-
cia nominal.

a. ( ) Acho a tarefa de varrer a casa meia cansativa.
b. ( ) Envio-te juntos, conforme combinado, as cer-

tidões prometidas.
c. ( ) Emocionada, ela me disse Obrigado, quando 

lhe entreguei as flores.
d. ( X ) Minha família? Ela própria se encarrega das 

tarefas domésticas.
e. ( ) Já são meio-dia e meio e Isa ainda não 

chegou!

5. Em “Dividir as tarefas domésticas”, substituindo-
-se a expressão sublinhada por um pronome oblíquo, 
obtém-se “Dividi-las”.

Assinale a alternativa em que está correta a substitui-
ção proposta.

a. ( ) Amo a minha família. / Amo-lhe.
b. ( ) Vi Pedro Bernardo no DETRAN. / Vi-lhe.
c. ( X ) Obedeço a meus pais. / Obedeço-lhes.
d. ( ) “ensinar essas tarefas aos filhos” / ensinar-lhes 

aos filhos
e. ( ) Todos aspiram a uma vida melhor. / 

aspiram-na.
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8. Assinale a frase correta, quanto à pontuação.

As frases apresentadas abaixo foram adaptadas de informações 
encontradas em http://www.denatran.gov.br/faq.htm#Educação.

a. ( ) As taxas, referentes à CNH são de competên-
cia institucional dos Estados.

b. ( X ) O órgão de trânsito que expediu a CNH origi-
nal é que pode fornecer a segunda via desse 
documento.

c. ( ) Se você deseja informar-se sobre o IPVA deve 
dirigir-se, junto à Secretaria de Fazenda, do 
Estado respectivo.

d. ( ) O certificado de um carro antigo, será obtido 
se ele tiver mais de 30 anos.

e. ( ) Os dados do proprietário, estão protegidos 
por sigilo inclusive no que diz respeito à placa 
do carro.

9. Os vícios de linguagem ocorrem quando um falante 
emprega construções que não respeitam as normas da 
língua padrão (e ele o faz por desconhecê-las ou não 
se preocupar com elas).

Assinale a alternativa com a frase que não apresenta 
vício de linguagem.

a. ( X ) Já faz quarenta anos que nos preocupamos 
com a educação brasileira.

b. ( ) A pesquisa sobre educação trouxe uma sur-
presa inesperada para os pais.

c. ( ) Todos são unânimes ao afirmar que a boa 
leitura é importante veículo de educação.

d. ( ) Precisamos encarar de frente o problema da 
má educação no país.

e. ( ) É nos pequenos detalhes que se verifica a 
causa do sucesso dos bons estudantes.

6. Assinale a alternativa correta, quanto à concordân-
cia verbal.

a. ( ) Celulares não combina com direção!
b. ( ) Mais de quatro colegas meus, ontem à tarde, 

foi multado na BR.
c. ( ) Os Estados Unidos é rígido quanto às normas 

de trânsito.
d. ( ) Vossas Excelências certamente conhece o 

DENATRAN.
e. ( X ) Maus motoristas, estradas ruins, carros sem 

revisão, tudo concorre para haver muitos aci-
dentes rodoviários.

7. Analise o texto abaixo:

É bom que, ao entrar no veículo, você não       

colocar o cinto de segurança, nos bancos da frente e 

de trás. Ele deve ser usado       todos os ocu-

pantes do veículo; a não utilização é responsabilidade 

do motorista.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. ( ) esqueça ; por
b. ( ) esqueça de ; pelos
c. ( X ) se esqueça de ; por
d. ( ) se esqueça ; pelos
e. ( ) se esqueça ; pelo
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12. A presidente Dilma Rousseff visitou recentemente 
um país que, há cinco décadas, sofre um bloqueio 
comercial dos Estados Unidos da América. O governo 
norte americano, em fevereiro de 1962, emitiu decreto 
proibindo a exportação e a importação para aquela 
nação.

Assinale a alternativa que indica corretamente o país 
a que se refere a afirmação acima.

a. ( X ) Cuba
b. ( ) Chile
c. ( ) Haiti
d. ( ) Rússia
e. ( ) Bulgária

13. As autoridades da maioria das grandes cidades 
em todo o planeta tentam, através da construção de 
ciclovias e do estímulo ao uso do transporte coletivo, 
incentivar os moradores a deixar em casa os seus 
automóveis.

Assinale a alternativa que indica a razão pela qual os 
habitantes das grandes cidades devem preferir outros 
meios de transporte.

a. ( ) A concentração de milhares de veículos gera 
toneladas de gases poluentes por dia que, 
embora não afetem a saúde das pessoas, pro-
vocam altos gastos na limpeza das cidades e 
na despoluição do ar.

b. ( ) A crescente demanda por automóveis 
gera um aumento nos preços dos veículos, 
podendo provocar o aumento das taxas de 
inflação.

c. ( ) As grandes cidades não têm recursos sufi-
cientes para subsidiar o transporte individual 
como estão fazendo desde a década de 1950.

d. ( X ) A concentração de milhares de veículos gera 
toneladas de gases poluentes por dia, tor-
nando-se o principal fator da degradação da 
qualidade do ar.

e. ( ) O uso do transporte coletivo gera a constru-
ção de mais avenidas, redes de eletrificação, 
garagens coletivas e outros empreendimen-
tos que aumentam os lucros da iniciativa 
privada e diminuem os impostos pagos pelos 
cidadãos.

10. Observe o fragmento abaixo, corpo de um docu-
mento oficial.

Em relação       pedido de informação, comu-
nicamos       V.Sa que nossa empresa, além de 
atividades relevantes, dirigidas       comuni-
dade em que está inserida, preocupa-se com a educa-
ção infantil dos filhos de seus funcionários.

Assinale a alternativa correta, em relação a esse texto.

a. ( ) O pronome V.Sa pode ser substituído por 
Sua Sa.

b. ( ) O texto de que esse fragmento faz parte é um 
relatório.

c. ( ) O vocábulo relevantes corresponde a 
obrigatórias.

d. ( X ) Os espaços do documento devem ser preen-
chidos, respectivamente, com a seu, a e à.

e. ( ) Os espaços do documento devem ser preen-
chidos, respectivamente, com a vosso, à e a.

Atualidades 5 questões

11. Revistas e jornais de todo o mundo estampam 
capas e reportagens sobre Mark Zuckerberg e o 
Facebook.

Assinale a alternativa que pode ser corretamente rela-
cionada a essa informação.

a. ( ) Mark Zuckerberg, criador do Facebook, é o 
homem mais rico do mundo.

b. ( ) Mark Zuckerberg foi o inventor do Facebook, 
um programa de computador que ensina lín-
guas estrangeiras a crianças com deficiência 
em todo o mundo.

c. ( X ) Mark Zuckerberg foi um dos criadores do 
Facebook, uma rede social que tem seguido-
res em todo o mundo.

d. ( ) Mark Zuckerberg foi um dos criadores do 
Facebook, um navegador de Internet que hoje 
é o mais usado em todo o mundo.

e. ( ) Mark Zuckerberg foi um dos fundadores do 
Facebook, uma instituição de ajuda aos países 
pobres.
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Código Nacional de Trânsito 15 questões

16. Os veículos especialmente destinados à condu-
ção coletiva de escolares somente poderão circular 
nas vias com autorização emitida pelo órgão ou enti-
dade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, exigindo-se, para tanto:

a. ( ) registro como veículo de carga.
b. ( X ) registro como veículo de passageiros.
c. ( ) inspeção anual para verificação dos equipa-

mentos obrigatórios e de segurança.
d. ( ) cintos de segurança em número maior que a 

lotação.
e. ( ) pintura de faixa vertical na cor amarela em 

toda a extensão do veículo.

17. De acordo com conceitos e definições estabeleci-
dos no Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alterna-
tiva correta.

a. ( ) Freio de segurança é o dispositivo destinado 
a provocar a diminuição da marcha do veículo 
ou pará-lo.

b. ( ) Freio de estacionamento é o dispositivo desti-
nado a diminuir a marcha do veículo no caso 
de falha do freio de serviço

c. ( X ) Freio de estacionamento é dispositivo desti-
nado a manter o veículo imóvel na ausência 
do condutor ou, no caso de um reboque, se 
este se encontra desengatado.

d. ( ) Veículo de carga é o veículo automotor desti-
nado ao transporte de carga com peso bruto 
total máximo superior a dez mil quilogramas 
e de passageiros, superior a vinte passageiros.

e. ( ) Veículo misto é a combinação de veículos, 
sendo o primeiro um veículo automotor e os 
demais, reboques ou equipamentos de tra-
balho agrícola, construção, terraplenagem ou 
pavimentação.

14. Em 2012 teremos eleições no Brasil. Assinale a 
alternativa em que ambos os cargos indicados serão 
disputados neste ano no município de Tijucas.

a. ( X ) Prefeito e Vereador
b. ( ) Prefeito e Deputado Estadual
c. ( ) Deputado Estadual e Vereador
d. ( ) Deputado Federal e Prefeito
e. ( ) Governador do Estado e Prefeito Municipal

15. Os meios de comunicação publicam constantes 
notícias sobre a “Crise na Zona do Euro”.

Assinale a alternativa correta a respeito do assunto.

a. ( ) É uma crise política que afeta numerosos paí-
ses europeus que adotaram o sistema republi-
cando de governo.

b. ( ) É uma crise que afeta todos os países euro-
peus da Zona do Euro, provocada pelos supe-
rávits das balanças de pagamento daqueles 
países.

c. ( ) A referida crise foi motivada pela falta de 
moeda (Euro) que existe em alguns países 
pequenos e pobres da Europa, como Portugal, 
Grécia e Itália.

d. ( ) A crise da Zona do Euro é motivada pelo exa-
gerado crescimento da população nos países 
europeus, gerando desemprego e a falta de 
alimentos e mercadorias.

e. ( X ) Trata-se de uma crise que afeta numerosos 
países europeus que adotam o Euro como 
moeda, provocada principalmente pelo déficit 
público extremamente elevado.
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20. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra 
via, é obrigação do condutor:

a. ( ) Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se 
o mínimo possível do bordo direito da pista 
e executar sua manobra no menor espaço 
possível.

b. ( ) Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se 
o máximo possível do bordo direito da pista e 
executar a manobra no menor espaço possível.

c. ( X ) Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se 
o máximo possível do bordo direito da pista 
e executar sua manobra no menor espaço 
possível.

d. ( ) Durante a manobra de mudança de direção, 
o condutor não deverá ceder passagem aos 
pedestres, a fim de prevenir acidentes.

e. ( ) Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se 
o máximo possível do bordo direito da pista 
e executar sua manobra no maior espaço 
possível.

21. Quanto ao uso das luzes em veículo, é correto 
afirmar:

a. ( ) Nas vias não iluminadas, o condutor deve 
sempre usar luz alta.

b. ( ) A troca de luz baixa e alta é expressamente 
proibida.

c. ( ) O uso contínuo da luz alta é permitido para 
indicar existência de risco para outro condutor 
de veículo.

d. ( X ) O condutor manterá acesos os faróis do veí-
culo, utilizando luz baixa, durante a noite e 
durante o dia nos túneis providos de ilumina-
ção pública.

e. ( ) O condutor manterá acesos os faróis do veí-
culo, utilizando luz alta, durante a noite e 
durante o dia nos túneis desprovidos de ilumi-
nação pública.

18. Analise algumas determinações do Código de 
Trânsito Brasileiro:

1. Os condutores de motonetas só poderão 
circular nas vias quando estiverem segurando 
o guidom com pelo menos uma das mãos.

2. Os passageiros de ciclomotores só poderão 
ser transportados em carro lateral acoplado 
aos veículos ou em assento suplementar atrás 
do condutor.

3. Os passageiros de motocicletas só poderão 
ser transportados utilizando capacete de 
segurança, com viseira ou óculos protetores.

4. Os condutores de motocicletas só poderão 
circular nas vias usando vestuário de proteção, 
de acordo com as especificações impostas 
pelo órgão competente.

5. Os passageiros de motocicletas só poderão 
ser transportados em assento suplementar 
atrás do condutor.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

19. Assinale a alternativa que corresponde à infração, 
penalidade e medida administrativa, respectivamente, 
no caso de um condutor de motocicleta realizar mala-
barismo enquanto a conduz:

a. ( ) Grave, multa e recolhimento do documento 
de habilitação.

b. ( ) Grave, suspensão do direito de dirigir, recolhi-
mento do documento de habilitação.

c. ( ) Gravíssima, multa, apreensão do veículo.
d. ( ) Gravíssima, multa e suspensão do direito de 

dirigir, apreensão do veículo.
e. ( X ) Gravíssima, multa e suspensão do direito 

de dirigir, recolhimento do documento de 
habilitação.
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25. Assinale a alternativa correta em obediência às 
normas do Código de Trânsito Brasileiro:

a. ( ) Onde não existir sinalização regulamentadora, 
a velocidade máxima permitida nas rodovias 
das vias rurais será de cem quilômetros por 
hora, para motocicletas.

b. ( X ) Onde não existir sinalização regulamentadora, 
a velocidade máxima permitida nas rodovias 
das vias rurais será de noventa quilômetros 
por hora, para ônibus.

c. ( ) Onde não existir sinalização regulamentadora, 
a velocidade máxima permitida nas rodovias 
das vias rurais será de oitenta quilômetros por 
hora, para micro-ônibus.

d. ( ) Onde não existir sinalização regulamentadora, 
a velocidade máxima permitida nas rodovias 
das vias rurais será de cento e vinte quilôme-
tros por hora, para camionetas.

e. ( ) Onde não existir sinalização regulamentadora, 
a velocidade máxima permitida nas rodovias 
das vias rurais será de cem quilômetros por 
hora, para automóveis.

26. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código de Trânsito Brasileiro:

a. ( ) Em nenhuma hipótese poderá ocorrer o trans-
porte de passageiros em veículo de carga.

b. ( ) Serão aplicadas as medidas administrativas 
de remoção e recolhimento do certificado 
do registro aos veículos reprovados na inspe-
ção de segurança e na de emissão de gases 
poluentes e ruído.

c. ( X ) Os sinais de trânsito classificam-se em: verti-
cais, horizontais, dispositivos de sinalização 
auxiliar, luminosos, sonoros e gestos do 
agente de trânsito e do condutor.

d. ( ) É obrigatório o uso de cinto de segurança em 
veículos destinados ao transporte de passa-
geiros em percursos em que seja permitido 
viajar em pé.

e. ( ) Para as bicicletas é obrigatório o uso da cam-
painha, sinalização diurna dianteira, traseira, 
lateral e nos pedais, e do espelho retrovisor 
do lado direito e esquerdo.

22. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código de Trânsito Brasileiro:

a. ( X ) Nenhum condutor deverá frear bruscamente 
seu veículo, salvo por razões de segurança.

b. ( ) O ciclista desmontado, empurrando a bici-
cleta, equipara-se a um veículo em direitos e 
deveres.

c. ( ) Nas vias providas de acostamento, os veícu-
los parados, estacionados ou em operação 
de carga ou descarga deverão estar situados 
dentro da pista de rolamento.

d. ( ) O estacionamento dos veículos motorizados 
de duas rodas será feito exclusivamente em 
posição paralela à guia da calçada e distante 
da mesma.

e. ( ) Os pedestres que estiverem atravessando a 
via sobre as faixas delimitadas para esse fim 
terão prioridade de passagem, inclusive nos 
locais com sinalização semafórica.

23. Onde não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima permitida nas vias urbanas será de:

a. ( ) 30 km/h, nas vias arteriais.
b. ( ) 40 km/h, nas vias locais.
c. ( ) 60 km/h, nas vias coletoras.
d. ( ) 60 km/h, nas vias de trânsito rápido.
e. ( X ) 80 km/h, nas vias de trânsito rápido.

24. Assinale a alternativa que corresponde à medida 
administrativa cabível no caso de um condutor trans-
portar crianças em veículo automotor sem a observân-
cia das normas de segurança especiais estabelecidas 
no Código de Trânsito Brasileiro:

a. ( ) Remoção do veículo.
b. ( ) Recolhimento do certificado de registro.
c. ( ) Recolhimento do documento de habilitação.
d. ( X ) Retenção do veículo até que a irregularidade 

seja sanada.
e. ( ) Recolhimento do certificado de licenciamento 

anual.
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30. São aplicáveis ao condutor que dirigir com 
o braço para fora veículo a infração e penalidade, 
respectivamente:

a. ( ) Gravíssima e multa.
b. ( X ) Média e multa.
c. ( ) Média e apreensão do veículo.
d. ( ) Grave e apreensão do veículo.
e. ( ) Grave e suspensão do direito de dirigir.

27. De acordo com a Lei 9.503/1997, assinale a alter-
nativa correta.

a. ( ) Será facultativa a expedição de novo 
Certificado de Registro de Veículo quando 
houver mudança de categoria.

b. ( X ) Todo veículo automotor deve ser registrado 
perante o órgão executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal, no Município de 
domicílio ou residência de seu proprietário, na 
forma da lei, com exceção dos veículos auto-
motores de uso bélico.

c. ( ) Todo veículo automotor deve ser registrado 
perante o órgão executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal, no Município de 
domicílio ou residência de seu proprietário, na 
forma da lei, com exceção dos veículos auto-
motores elétricos.

d. ( ) Será obrigatória a expedição de novo 
Certificado de Registro de Veículo quando 
for transferida a posse do veículo por mais de 
30 dias consecutivos.

e. ( ) Será facultativa a expedição de novo 
Certificado de Registro de Veículo quando o 
proprietário mudar o Município de residência 
ou domicílio.

28. Um motorista que dirige um veículo sem possuir 
Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para 
dirigir comete qual tipo de infração?

a. ( ) Leve
b. ( ) Levíssima
c. ( ) Média
d. ( ) Grave
e. ( X ) Gravíssima

29. Assinale a alternativa que corresponde à pena-
lidade para o condutor que dirigir um veículo com a 
validade de sua Carteira Nacional de Habilitação ven-
cida há mais de trinta dias.

a. ( X ) Multa.
b. ( ) Multa e apreensão do veículo.
c. ( ) Suspensão do direito de dirigir.
d. ( ) Multa e suspensão do direito de dirigir.
e. ( ) Apreensão do veículo.
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