
 
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
R E F .  E D I T A L  N º  0 1 / 2 0 1 0  –  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  

 
 

 

INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

 prova objetiva.  

� Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 08 Língua Portuguesa 

09 a 16 Informática 

17 a 40 Conhecimentos Específicos 
 

 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

ATENÇÃO 
 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. 

Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual 

você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 

fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que 

será o único documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade 

do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto 

da marcação da Folha de Respostas:    

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada 

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno 

de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal 

a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). 

As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA 

(www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito 

Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa 

da prova e levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do 

termo de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta 

ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 

códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, 

agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, 

gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização 

desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,  deverão 

ser desligados e mantidos dessa forma até o  término da prova e 

entrega da Folha de Respostas ao  fiscal.  

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas 

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Santo 

Você ainda pode ser um. 
 
 João Paulo II é o papa dos recordes. [...] Neste ano, 

o papa de desempenho superlativo em suas 
funções terrenas bateu um novo recorde, desta vez 
no céu. Em 2000 anos de história da Igreja, ele é o 
que mais fez santos. Ao todo, já canonizou 447. [...] 
Além disso, promoveu outras 1052 pessoas à 
condição de beatas, o penúltimo estágio antes da 
santidade. Duas razões explicam a fábrica de 
santos de João Paulo II. A primeira é que, na igreja 
sob seu comando, o próprio conceito de santidade 
mudou. Antigamente, santos eram figuras míticas 
da fé cristã, pessoas de conduta e virtudes ímpares, 
capazes de se submeter às mais terríveis provações 
em nome da religião que professavam. Depois de 
mortas e já candidatas à santidade, eram 
responsáveis por milagres e feitos extraordinários. 
Com essas exigências, ser santo era uma meta 
quase inatingível para seres humanos normais, 
repletos de defeitos e fraquezas e expostos às 
tentações e ao pecado.  

 Os santos de João Paulo II, ao contrário, são 
pessoas comuns, sem nenhuma outra característica 
marcante que não seja ter levado uma vida honesta, 
fazendo o bem, rezando e seguindo os 
ensinamentos de Cristo. [...] Para facilitar o acesso 
das pessoas comuns ao status da santidade, o 
papa simplificou o processo de beatificações e 
canonizações. Do ponto de vista do processo 
canônico, hoje é muito mais fácil virar santo do que 
vinte anos atrás. [...] 

 O que é um santo? De acordo com a doutrina 
católica, é a pessoa que, tendo seguido os 
mandamentos de Cristo e ajudado a promover o 
bem, ao morrer está salva e junto de Deus, no céu. 
Pela fé cristã, mesmo quem tenha feito o mal a vida 
inteira pode tornar-se santo se, no último momento 
que antecede a morte, reconhecer seus erros e, 
sinceramente, pedir perdão a Deus. A Igreja, 
portanto, não faz santos. A ela cabe apenas 
reconhecer a santidade de alguém que, com a ajuda 
divina, a tenha conquistado pelos próprios méritos. 
Como nem mesmo o papa consegue saber o que se 
passa depois da morte, durante séculos a Igreja 
desenvolveu um complicado processo para 
comprovar se uma pessoa, ao morrer, já está salva. 
Ou seja, se virou santa.  

 Existem duas formas pelas quais a Igreja tenta 
descobrir se alguém é santo ou não. A primeira é 
pelo exame exaustivo da biografia do candidato, 
para assegurar-se de que ele realmente levou uma 
vida correta, ajudando a melhorar o mundo a sua 
volta. O outro sinal, considerado infalível, é o 
milagre – um evento extraordinário, inexplicável à 
luz da ciência ou de qualquer razão humana, e que, 
teoricamente, só é possível mediante a ação divina. 
Ocorre que, da mesma forma que a Igreja não faz 
santos, o santo também não faz milagre. Ele é 
apenas um intermediário entre um ser vivo, que 
solicita o milagre, e Deus, que o concede. Por isso, 
o milagre é considerado uma prova de santidade 
pelos católicos. Quando acontece, significa que o 
santo a quem foram dirigidas as orações está perto 
o suficiente de Deus para interceder em favor de 
alguém e ser atendido. O milagre é, portanto, um 

sinal do mundo dos mortos para o mundo dos 
vivos.  

 Durante séculos, esses dois parâmetros – a 
biografia ilibada do candidato a santo e os milagres 
obtidos mediante sua suposta intercessão – foram 
considerados os requisitos essenciais para o 
processo de santidade. Na primeira etapa, a da 
beatificação, era necessário que, além de 
comprovar que o candidato teve uma vida correta, 
fosse constatada a realização de pelo menos um 
milagre. Na etapa seguinte, a da canonização, 
exigia-se um segundo. Para não haver riscos de 
engano, os candidatos sempre passaram por um 
escrutínio rigoroso. Nisso também há mudanças.  

 Pelas regras do Vaticano, qualquer católico pode 
propor o início de um processo de beatificação, 
mas, até João Paulo II, cabia ao proponente provar 
que o candidato era santo, enquanto o tribunal da 
Igreja se esforçava para demonstrar o oposto. Daí 
surgiu a figura do "advogado do diabo", um 
promotor cuja função era demonstrar, por todos os 
meios, que o aspirante a santo tinha culpa em 
cartório. Por esse sistema, era considerado culpado 
(de não-santidade) até prova em contrário. Além 
disso, toda a investigação sobre a biografia do 
candidato e seus supostos atos milagrosos 
centralizava-se em Roma. João Paulo II mudou esse 
processo em 1983. [...] 

 A beatificação ou a canonização de candidatos 
considerados polêmicos revela um outro lado 
menos celestial da fábrica de santos da Igreja. São 
as conveniências políticas que marcam esse tipo de 
decisão. Todos os papas, sem exceção, usaram a 
prerrogativa de acelerar ou brecar processos de 
canonização para satisfazer os interesses 
circunstanciais da Igreja. Outros interesses, que 
não os de ordem geopolítica, funcionam na escala 
de prioridade dos processos de santificação. Tome-
se o caso dos beatos e santos americanos. Os 
Estados Unidos já têm dois santos. O Brasil, 
nenhum. Isso significa que o clima tropical é menos 
propício à santidade que o do Hemisfério Norte? 
Não necessariamente. "Os endinheirados católicos 
americanos são hoje os maiores financiadores da 
Igreja e, ao promover santos e beatos, o papa está 
atento a esse fato", lembrou recentemente o jornal 
The New York Times.  Durante seu pontificado, João 
Paulo II canonizou nada menos que seis santos de 
seu país de origem, a Polônia. Se o papa não fosse 
polonês, dificilmente esse país conseguiria um 
número tão expressivo de santos e beatos em tão 
pouco tempo.  

 Há ainda imperativos de ordem moral e doutrinária 
que fazem o papa colocar uma determinada 
candidatura na frente de todas as demais. 

[...] http://veja.abril.com.br/201200/p_142.html  
 
QUESTÃO 01 
 Em “Os Estados Unidos já têm dois santos. O 

Brasil, nenhum.”, a vírgula empregada marca a 
presença da figura de linguagem denominada 

(A) elipse. 
(B) anacoluto. 
(C) silepse. 
(D) zeugma. 
(E) metonímia. 
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QUESTÃO 02 
 Em todas as alternativas abaixo a expressão 

destacada completa o sentido de um nome, 
EXCETO em 

(A) “Além disso, promoveu outras 1052 pessoas à condição 
de beatas...” 

(B) “...esses dois parâmetros – a biografia ilibada do 
candidato a santo...”  

(C) “repletos de defeitos e fraquezas e expostos às 
tentações e ao pecado. “ 

(D) “Para facilitar o acesso das pessoas comuns ao status 
da santidade...” 

(E) “Depois de mortas e já candidatas à santidade...”  
 
QUESTÃO 03 
 Assinale a alternativa correta quanto à 

concordância, conforme a norma padrão. 
(A) A beatificação ou a canonização de candidatos 

considerados polêmicos revelam um outro lado. 
(B) Antigamente, santos eram figuras míticas da fé cristã, 

pessoas de conduta e virtudes ímpar. 
(C) Haviam duas formas pelas quais a Igreja tentava 

descobrir se alguém era santo ou não. 
(D) Eram necessários a retidão e a realização de milagres 

para que a pessoa fosse santa. 
(E) Estados Unidos já tem dois santos. 
 
QUESTÃO 04 
 Leia os fragmentos abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta apenas a(s) 
expressão(ões) que indica(m) sentido de modo . 

 
I. “Antigamente , santos eram figuras míticas da 

fé cristã...”  
 
II. “...reconhecer seus erros e, sinceramente , 

pedir perdão a Deus. “  
 
III. “...assegurar-se de que ele realmente  levou 

uma vida correta...” 
 
IV. ” Se o papa não fosse polonês, dificilmente  

esse país conseguiria um número...” 
 
V. “...o papa está atento a esse fato", lembrou 

recentemente  o jornal The New York Times .. 
 
 Expressa(m) sentido de modo 
(A) apenas I. 
(B) apenas II. 
(C) apenas III e IV. 
(D) apenas IV e V 
(E) I, II, III, IV e V. 
 
QUESTÃO 05 
 Os fragmentos abaixo foram extraídos do texto e 

alterados quanto à colocação pronominal. Leia-os e, 
em seguida, assinale apenas a(s) alternativa(s) que 
apresenta(m) a(s) colocação(ões) pronominal(is) 
correta(s).  

 
I. Toda a investigação sobre o candidato e seus 

supostos milagres se  centralizava em Roma.  
 
II. Na etapa seguinte, a etapa da canonização, 

se exigia um segundo texto, o da realização 
de um milagre. 

 
III. As pessoas tinham de ter conduta e virtudes 

ímpares, capazes de submeter-se  às mais 
terríveis provações. 

IV. O papa não consegue saber o que passa-se  
depois da morte de uma pessoa. 

 
 Está(ão) correta(s) 
(A) apenas I. 
(B) apenas III. 
(C) apenas I e III. 
(D) apenas II e IV. 
(E) apenas I, II e IV. 
 
QUESTÃO 06 
 Leia os fragmentos abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a(s) análise(s) correta(s) 
da expressão menos . 

 
I. “...fosse constatada a realização de pelo 

menos  um milagre.” (advérbio) 
 
II. “...João Paulo II canonizou nada menos  que 

seis santos...” (substantivo) 
 
III. “Isso significa que o clima tropical é menos  

propício à santidade...” (adjetivo) 
 
IV. “...revela um outro lado menos  celestial...” 

(advérbio) 
 
 Está(ão) correta(s) 
(A) apenas I. 
(B) apenas III. 
(C) apenas I e II. 
(D) apenas I e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 07 
 “Quando acontece, significa que o santo a quem  

foram dirigidas as orações está perto o suficiente 
de Deus para interceder em favor de alguém e ser 
atendido.” 

 
 O pronome relativo funciona como 
(A) objeto indireto. 
(B) complemento nominal. 
(C) adjunto adverbial. 
(D) objeto direto. 
(E) objeto direto preposicionado. 
 
QUESTÃO 08 
 Assinale a alternativa cuja preposição destacada é 

acidental. 
(A) “Todos os papas, sem exceção, usaram a prerrogativa 

de acelerar ou brecar processos...” 
(B) “A ela cabe apenas reconhecer a santidade de alguém 

que, com a ajuda divina...” 
(C) “Ele é apenas um intermediário entre um ser vivo, que 

solicita o milagre, e Deus, que o concede.” 
(D) “O milagre é, portanto, um sinal do mundo dos mortos 

para o mundo dos vivos.” 
(E) “...e que, teoricamente, só é possível mediante a ação 

divina.” 
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INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 09 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

aponta as corretas. 
 

I. No kernel estão localizados os componentes 
centrais do sistema operacional.  

 
II. O gerenciador de sistemas de arquivos 

organiza coleções nomeadas de dados em 
dispositivos de armazenamento e fornece 
uma interface para acessar os dados nesses 
dispositivos.  

 
III. Nenhum sistema operacional suporta um 

ambiente de multiprogramação no qual várias 
aplicações podem ser executadas 
concorrentemente. 

 
IV. Uma das funções do sistema operacional é 

gerenciar os dispositivos de entrada e saída 
de dados. 

 
V. Sistemas operacionais usam sistemas de 

arquivos para organizar e acessar 
eficientemente coleções nomeadas de dados. 

 
(A) Apenas I, III, IV e V. 
(B) Apenas II, IV e V. 
(C) Apenas III, IV e V. 
(D) Apenas I, II, IV e V. 
(E) Apenas II, III, e V. 
 
QUESTÃO 10 
 Assinale a alternativa correta sobre memórias de 

computador. 
(A) Os processos não podem acessar localizações de 

dados em qualquer ordem na memória RAM. 
(B) A memória SRAM é tipicamente mais rápida do que a 

memória DRAM, porém não pode ser empregadas em 
cachês de processadores. 

(C) EPROM, SRAM e DRAM são exemplos de memórias 
não volátil. 

(D) A memória cachê é utilizada apenas na inicialização do 
sistema operacional. 

(E) Devido a sua capacidade limitada e volatilidade, a 
memória principal é inadequada para armazenar 
grandes quantidades de dados. 

 
QUESTÃO 11 
 Utilizando o sistema operacional Windows XP 

Professional instalação padrão português Brasil, o 
usuário pode acessar vários locais e aplicativos 
através de comandos inseridos no menu executar. 
Qual comando o usuário pode utilizar no menu 
executar para ter acesso ao painel de controle? 

(A) ipconfig 
(B) control 
(C) cmd 
(D) control panel 
(E) panel admin 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 
 Na informática NTFS, FAT32, FAT16 são exemplos 

de 
(A) sistemas de arquivos. 
(B) sistemas operacionais. 
(C) discos rígidos. 
(D) unidade de medida, utilizada para medir o desempenho 

da CPU. 
(E) aplicativos administrativos. 
 
QUESTÃO 13 
 Utilizando o Microsoft Excel 2003 instalado no 

sistema operacional Windows XP Professional, 
instalação padrão português Brasil, o usuário pode 
utilizar várias funções que auxilia na resolução de 
problemas. Qual função pode ser utilizada para se 
obter o resto de uma divisão após um número ter 
sido dividido por um divisor? 

(A) RESTO 
(B) ABS 
(C) MEDIA 
(D) MED 
(E) MOD 
 
QUESTÃO 14 
 Assinale a alternativa que apresenta apenas 

softwares compactadores de arquivos. 
(A) Winzip, Ares, AVG 
(B) Winrar, Winzip, Filzip 
(C) Avast, AVG, Kaspersky 
(D) Limewire, Ares, Winrar  
(E) Winzip, Kaspersky, AVG 
 
QUESTÃO 15 
 Ao configurar uma nova conta no Microsoft Outlook 

2003 instalado no sistema operacional Windows XP 
Professional, instalação padrão português Brasil, é 
preciso configurar o servidor de saída de emails 
que é o 

(A) SMTP 
(B) DNS 
(C) IMAP 
(D) FTP 
(E) HTTPS 
 
QUESTÃO 16 
 Assinale a alternativa que apresenta apenas tipos 

de discos rígidos (HD). 
(A) NTFS, FAT32, ROM 
(B) ROM, RAM, SDRAM 
(C) SCSI, IDE, SATA 
(D) IDE, ROM, RAM 
(E) NTFS, IDE, STA 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 17 
 Ao conjunto de órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que 
tem por finalidade, entre outros, o registro e 
licenciamento de veículos, formação e habilitação 
de condutores, engenharia, operação de trânsito e 
fiscalização, educação e julgamento de infrações é 
dado o nome de Sistema Nacional de Trânsito. 
Acerca deste tema, analise as assertivas que 
seguem e assinale a alternativa correta.  

 
I. O CONTRAN é o Conselho de Trânsito de 

âmbito estadual. 
 
II. A PRF – Polícia Rodoviária Federal está 

dentre os órgão normativos do Sistema 
Nacional de Trânsito, pois edita resoluções a 
atos normativos diversos que regulamentam 
o tráfego de veículos em rodovias federais. 

 
III. O Presidente da República designará o 

ministério ou órgão da Presidência 
responsável pela coordenação máxima do 
Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará 
vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão 
máximo executivo de trânsito da União. 

 
IV. Os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão os respectivos 
órgãos e entidades executivos de trânsito e 
executivos rodoviários, estabelecendo os 
limites circunscricionais de suas atuações. 

 
V. JARI é a Junta Auxiliar de Recurso 

Interposto. 
 
VI. Dentre outras atribuições, compete ao órgão 

máximo executivo de trânsito da União: 
expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira 
Nacional de Habilitação, os Certificados de 
Registro e o de Licenciamento Anual 
mediante delegação aos órgãos executivos 
dos Estados e do Distrito Federal. 

 
(A) Apenas I, II, V e VI. 
(B) Apenas III, IV e V. 
(C) Apenas II e V. 
(D) Apenas III, IV e VI. 
(E) Apenas I e II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto às 

Normas Gerais de Circulação e Conduta. 
(A) Todo condutor deverá guardar distância de segurança 

lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem 
como em relação ao bordo da pista considerando-se, 
no momento, a velocidade e as condições do local, da 
circulação, do veículo e as condições climáticas. 

(B) Os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, como de polícia, fiscalização e operação 
de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de 
trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e 
parada, quando em serviço de urgência ou não, 
bastando que estejam devidamente identificados por 
dispositivos regulamentares de alarme sonoro e 
iluminação vermelha intermitente. 

(C) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 
utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos 
túneis providos de iluminação pública. 

(D) O condutor poderá fazer uso da buzina fora das áreas 
urbanas, quando for conveniente advertir outro de que 
se tem o propósito de ultrapassá-lo.  

(E) Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja 
favorável, nenhum condutor pode entrar em uma 
interseção se houver possibilidade de ser obrigado a 
imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo 
ou impedindo a passagem do trânsito transversal. 

 
QUESTÃO 19 
 Considerando que não há sinalização 

regulamentadora, identifique a sequência e assinale 
a alternativa correta acerca das velocidades 
máximas permitidas.  

 
1. 30 Km/h. 
2. 40 Km/h. 
3. 50 Km/h. 
4. 60 Km/h. 
5. 80 Km/h. 
6. 90 Km/h. 
7. 110 Km/h. 
 
(   ) Vias coletoras. 
(   ) Vias locais. 
(   ) Vias arteriais. 
(   ) Estradas. 
(   ) Rodovias – ônibus. 
(   ) Rodovias – motocicletas. 

(A) 2 – 1 – 4 – 4 – 6 – 7. 
(B) 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7. 
(C) 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 6. 
(D) 2 – 2 – 5 – 6 – 7 – 7. 
(E) 3 – 2 – 6 – 5 – 7 – 6. 
 
QUESTÃO 20 
 Assinale a alternativa em que a sinalização de 

trânsito terá a seguinte ordem de prevalência: 
(A) as indicações dos sinais sobre as ordens do agente de 

trânsito e sobre as demais normas. 
(B) os demais sinais sobre as indicações dos semáforos. 
(C) as ordens do agente de trânsito sobre as indicações 

dos semáforos. 
(D) as normas de circulação e conduta sobre as ordens do 

agente de trânsito. 
(E) todos os sinais se equivalem, exceto as ordens do 

agente de trânsito. 
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QUESTÃO 21 
 O Capítulo XIII-A, incluído no Código de Trânsito 

Brasileiro pela Lei nº 12.009 do ano de 2009, dispõe 
sobre a Condução de Moto-Frete. As motocicletas e 
motonetas destinadas ao transporte remunerado de 
mercadorias – moto-frete – somente poderão 
circular nas vias com autorização emitida pelo 
órgão ou entidade executivo de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para 
tanto:  

(A) registro como veículo categoria – carga. 
(B) a critério do proprietário, instalação de aparador de 

linha antena corta-pipas. 
(C) proibir o transporte de combustíveis e produtos tóxicos, 

exceto produtos inflamáveis e o gás de cozinha, além 
de água mineral em galão. 

(D) o disposto neste Capítulo exclui a competência 
municipal de aplicar as exigências previstas em seus 
regulamentos para as atividades de moto-frete no 
âmbito de sua circunscrição. 

(E) registro como veículo categoria – aluguel. 
 
QUESTÃO 22 
 Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá 

estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B e 
não ter cometido nenhuma infração grave ou 
gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, 
durante os últimos doze meses. 

(B) O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o 
equipamento automotor destinado à movimentação de 
cargas ou execução de trabalho agrícola, de 
terraplenagem, de construção ou de pavimentação só 
podem ser conduzidos na via pública por condutor 
habilitado nas categorias C, D ou E. 

(C) O exame de aptidão física e mental será preliminar e 
renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos para 
condutores com mais de sessenta e cinco anos de 
idade, no local de residência ou domicílio do 
examinado. 

(D) O exame de aptidão física e mental será preliminar e 
renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos para 
condutores com mais de sessenta e cinco anos de 
idade. 

(E) O candidato à habilitação deverá submeter-se a 
exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na 
seguinte ordem: escrito, sobre legislação de trânsito; de 
aptidão física e mental; de noções de primeiros 
socorros, conforme regulamentação do CONTRAN; de 
direção veicular, realizado na via pública, em veículo da 
categoria para a qual estiver habilitando-se. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 
 Identifique a sequência e assinale a alternativa 

correta quanto à gravidade / penalidade prevista no 
CTB. 

 
1. Leve. 
2. Média. 
3. Grave. 
4. Gravíssima. 
5. Gravíssima / multa x 3. 
6. Gravíssima / multa x 5. 
 
(   ) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional 

de Habilitação ou Permissão para Dirigir. 
(   ) Transportar crianças em veículo automotor 

sem observância das normas de segurança 
especiais estabelecidas.  

(   ) Promover, na via, competição esportiva, 
eventos organizados, exibição e 
demonstração de perícia em manobra de 
veículo, ou deles participar, como condutor, 
sem permissão da autoridade de trânsito com 
circunscrição sobre a via. 

(   ) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima 
de acidente de trânsito quando solicitado 
pela autoridade e seus agentes. 

(   ) Transitar ao lado de outro veículo, 
interrompendo ou perturbando o trânsito. 

(   ) Ultrapassar veículo em movimento que 
integre cortejo, préstito, desfile e formações 
militares, salvo com autorização da 
autoridade de trânsito ou de seus agentes.     

(A) 5 – 6 – 4 – 2 – 1 – 3. 
(B) 5 – 4 – 6 – 3 – 2 – 1. 
(C) 4 – 3 – 5 – 6 – 1 – 2. 
(D) 4 – 3 – 5 – 6 – 2 – 1. 
(E) 6 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4. 
 
QUESTÃO 24 
 A desobediência da sinalização indicada, a seguir, 

acarreta uma infração de grau 
 

 
 
(A) Leve. 
(B) Média. 
(C) Grave. 
(D) Gravíssima. 
(E) Gravíssima / multa x 3. 
 
QUESTÃO 25 
 Assinale a alternativa que possui apenas 

modalidades de medidas administrativas, previstas 
no CTB. 

(A) Multa, remoção do veículo e recolhimento da CNH. 
(B) Apreensão do veículo, transbordo de carga excessiva e 

advertência por escrito. 
(C) Frequência obrigatória em curso de reciclagem e 

remoção do veículo. 
(D) Retenção do veículo, remoção do veículo e 

recolhimento da CNH. 
(E) Apreensão do veículo, retenção do veículo e multa. 
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QUESTÃO 26 
 Assinale a alternativa correta. 
(A) Decorridos dois anos da cassação da Carteira Nacional 

de Habilitação, o infrator poderá requerer sua 
reabilitação, submetendo-se a todos os exames 
necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo 
CONTRAN. 

(B) As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de 
cassação do documento de habilitação serão aplicadas 
por decisão fundamentada do agente da autoridade de 
trânsito competente. 

(C) Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou 
mais infrações, será aplicada somente a penalidade da 
mais grave. 

(D) Poderá ser imposta a penalidade de advertência por 
escrito à infração de natureza leve, média ou grave, 
passível de ser punida com multa, não sendo 
reincidente o infrator. 

(E) Em caso de acidente com vítima, envolvendo veículo 
equipado com registrador instantâneo de velocidade e 
tempo, somente o perito oficial encarregado do 
levantamento pericial ou o agente de trânsito poderão 
retirar o disco ou unidade armazenadora do registro. 

  
QUESTÃO 27 
 Assinale a alternativa que apresenta uma conduta 

considerada crime de trânsito. 
(A) Conduzir veículo utilizando aparelho celular sem fone 

de ouvido. 
(B) Avançar sinal vermelho do semáforo. 
(C) Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, 

de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo 
fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar 
auxílio da autoridade pública. 

(D) Estacionar em local exclusivo para ambulância. 
(E) Conduzir veículo sem possuir CNH ou Permissão. 
 
QUESTÃO 28 
 Assinale a alternativa correta quanto aos conceitos 

estabelecidos no Anexo I do CTB. 
(A) Autoridade de Trânsito - pessoa, civil ou policial militar, 

credenciada para o exercício das atividades de 
fiscalização, operação, policiamento ostensivo de 
trânsito ou patrulhamento. 

(B) Caminhonete - veículo misto destinado ao transporte de 
passageiros e carga no mesmo compartimento. 

(C) Camioneta - veículo destinado ao transporte de carga 
com peso bruto total de até três mil e quinhentos 
quilogramas. 

(D) Tara - carga útil máxima, incluindo condutor e 
passageiros, que o veículo transporta, expressa em 
quilogramas para os veículos de carga, ou número de 
pessoas, para os veículos de passageiros. 

(E) Peso Bruto Total Combinado - máximo transmitido ao 
pavimento pela combinação de um caminhão-trator 
mais seu semi-reboque ou do caminhão mais o seu 
reboque ou reboques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 
 Identifique o significado dos símbolos a seguir, e 

assinale a alternativa que dispõe a sequência 
correta. 
 

(   )      
 

(   )  
 

(   )  
 

(   )  
 

(   )  
 

(   )  
 

1. Área de campismo. 
2. Peso máximo permitido por eixo. 
3. Área indígena. 
4. Peso bruto total permitido. 
5. Ponte. 
6. Peso limitado por eixo. 
7. Peso bruto total limitado. 
8. Museu. 

 
(A) 7 – 6 – 4 – 2 – 5 – 3. 
(B) 4 – 2 – 7 – 6 – 8 – 1. 
(C) 4 – 2 – 7 – 6 – 1 – 3. 
(D) 2 – 4 – 6 – 7 – 1 – 5. 
(E) 7 – 6 – 4 – 2 – 8 – 1. 
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QUESTÃO 30 
 A Resolução nº 277 do CONTRAN dispõe sobre o 

transporte de menores de 10 anos e a utilização do 
dispositivo de retenção para o transporte de 
crianças em veículos. Analise as figuras a seguir, e 
assinale a alternativa correta quanto à sequência. 

 

Figura 01  

Figura 02  

Figura 03  

Figura 04  
 

(   ) As Crianças com até um ano de idade 
deverão utilizar, obrigatoriamente, o 
dispositivo de retenção denominado “bebê 
conforto ou conversível”. 

(   ) As crianças com idade superior a um ano e 
inferior ou igual a quatro anos deverão 
utilizar, obrigatoriamente, o dispositivo de 
retenção denominado “cadeirinha”. 

(   ) As crianças com idade superior a quatro 
anos e inferior ou igual a sete anos e meio 

deverão utilizar o dispositivo de retenção 
denominado “assento de elevação” – Fig. (   ). 

 As crianças com idade superior a sete anos e 
meio e inferior ou igual a dez anos deverão 
utilizar o cinto de segurança do veículo. 

 
(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 1 – 2 – 4 – 3. 
(C) 2 – 1 – 3 – 4. 
(D) 3 – 2 – 4 – 1. 
(E) 4 – 3 – 1 – 2. 
 
QUESTÃO 31 
 As Resoluções nº 303 e 304 do CONTRAN dispõem 

sobre as vagas de estacionamento de veículos 
destinadas exclusivamente às pessoas idosas e as 
vagas de estacionamento destinadas 
exclusivamente a veículos que transportem 
pessoas portadoras de deficiência e com 
dificuldade de locomoção. Resolução 303 - 
obrigatoriedade de se destinar ____% das vagas em 
estacionamento regulamentado de uso público para 
serem utilizadas exclusivamente por idosos. 
Resolução 304 - obrigatoriedade de reservar ____% 
das vagas em estacionamento regulamentado de 
uso público para serem utilizadas exclusivamente 
por veículos que transportem pessoas portadoras 
de deficiência ou com dificuldade de locomoção.  

(A) 3% / 4% 
(B) 2% / 2% 
(C) 2% / 5% 
(D) 5% / 2% 
(E) 3% / 5% 
 
QUESTÃO 32 
 Assinale a alternativa correta acerca da Resolução 

nº 203 do CONTRAN – uso do capacete para 
condutor e passageiro. 

(A) No período noturno, é obrigatório o uso de viseira no 
padrão cristal. 

(B) É permitida a aposição de película na viseira do 
capacete e nos óculos de proteção. 

(C) O capacete não tem que estar certificado por 
organismo acreditado pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
INMETRO.  

(D) O capacete tem de estar devidamente afixado à cabeça 
pelo conjunto formado pela cinta jugular e engate, por 
debaixo do maxilar inferior, somente para o piloto.  

(E) É obrigatório, para circular na vias públicas, o uso de 
capacete pelo condutor e passageiro de motocicleta, 
motoneta, ciclomotor e triciclo motorizado, ficando de 
fora desta regra o veículo tipo quadriciclo.  
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QUESTÃO 33 
 Segundo o Manual de Direção Defensiva do 

DENATRAN 2005, direção segura , é a melhor 
maneira de dirigir e de se comportar no trânsito, 
porque ajuda a preservar a vida, a saúde e o meio 
ambiente. Acerca do tema proposto, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Na grande maioria dos acidentes, o fator humano não 
está presente. 

(B) Direção Defensiva é a forma de dirigir, que permite ao 
condutor reconhecer antecipadamente as situações de 
perigo e prever o que pode acontecer, com seus 
acompanhantes, com o seu veículo e com os outros 
usuários da via.    

(C) O condutor deve dirigir com os braços e pernas 
totalmente dobrados para evitar tensões. 

(D) O condutor de ciclomotor (veículo de duas rodas, 
motorizados, de até 50 cilindradas) deve conduzir este 
tipo de veículo pela esquerda da pista de rolamento. 

(E) É permitida a circulação de ciclomotores em vias de 
trânsito rápido. 

 
QUESTÃO 34 
 Assinale a alternativa correta quanto às técnicas de 

Direção Defensiva utilizadas nas Vias de Trânsito. 
(A) Em curvas, o condutor deve diminuir a velocidade, com 

antecedência, usando o freio e, se necessário, 
aumentar a marcha, antes de entrar na curva e de 
iniciar o movimento do volante. 

(B) O condutor deve procurar fazer a curva, movimentando 
o máximo que puder o volante, evitando movimentos 
bruscos e oscilações na direção. 

(C) Em declives, antes que a descida comece, o condutor 
deve testar os freios e manter o câmbio desengatado 
durante a descida.  

(D) É proibido trafegar com veículos automotores no 
acostamento, pois isso pode causar acidentes com 
outros veículos parados ou atropelamentos de 
pedestres ou de ciclistas. 

(E) Ondulações, buracos, elevações, inclinações ou 
alterações do tipo de piso podem desestabilizar o 
veículo e provocar a perda do controle, exceto se o 
veículo estiver revisado e em boas condições. 

 
QUESTÃO 35 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao uso 

de luzes no veículo. 
(A) A luz baixa do farol deve ser utilizada obrigatoriamente 

à noite, mesmo em vias com iluminação pública. 
(B) A iluminação do veículo à noite, ou em situações de 

escuridão, por chuva ou em túneis, permite aos outros 
condutores, e especialmente aos pedestres e aos 
ciclistas, observarem com antecedência o movimento 
dos veículos e com isso, se protegerem melhor. 

(C) Quando o condutor fica de frente a um farol alto ou um 
farol desregulado, pode perder momentaneamente a 
visão (ofuscamento). Nesta situação, o correto é 
desviar a visão para uma referência na faixa à 
esquerda da pista.  

(D) Quando a luz do farol de um veículo que vem atrás 
refletir no retrovisor interno, o condutor deve ajustá-lo 
para desviar o facho de luz. 

(E) Recomenda-se o uso da luz baixa do veículo, mesmo 
durante o dia, nas rodovias. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 
 Assinale a alternativa correta. A viscosidade do 

óleo lubrificante 
(A) permanece inalterável com qualquer variação de 

temperatura do óleo. 
(B) aumenta com o aumento da temperatura do óleo. 
(C) depende da pressão atmosférica. 
(D) depende da folga existente entre os componentes 

móveis do sistema.  
(E) diminui com o aumento da temperatura do óleo. 
 
QUESTÃO 37 
 A marca TWI determina o momento adequado de 

troca de qual dos componentes de um veículo a 
seguir relacionados? 

(A) Óleo. 
(B) Combustível. 
(C) Pneu. 
(D) Lona de freio. 
(E) Disco de freio. 
 
QUESTÃO 38 
 Segundo o Manual do DENATRAN 2005 de Noções 

de Primeiros Socorros, qual é a distância adequada 
para início de uma sinalização de local de acidente 
em um trecho em linha reta de uma Via de Fluxo 
Rápido em dia de chuva?  

(A) 80 passos longos. 
(B) 100 passos longos. 
(C) 120 passos longos. 
(D) 160 passos longos. 
(E) 200 passos longos. 
 
QUESTÃO 39 
 Em caso de acidentes com vazamento de produtos 

perigosos os agentes de trânsito, ao prestarem os 
primeiros socorros devem 

(A) interditar totalmente a pista e evacuar a área, quando 
veículos que transportam produtos perigosos estiverem 
envolvidos no acidente e existir algum vazamento. 

(B) devem procurar estancar o vazamento. 
(C) jogar água para impedir que os efeitos prejudiciais ao 

meio ambiente sejam maiores. 
(D) utilizar jato de pó químico sempre. 
(E) não devem fazer absolutamente nada, apenas aguardar 

socorro adequado. 
 
QUESTÃO 40 
 São diversas as técnicas para conter uma 

hemorragia externa. Algumas são simples e outras 
complexas que só devem ser aplicadas por 
profissionais. A mais simples, que qualquer pessoa 
pode realizar, é 

(A) torniquete. 
(B) compressão diretamente sobre o ferimento com uma 

gaze ou pano limpo. 
(C) compressão de artéria ou veia próxima ao local do 

ferimento. 
(D) dar pontos com agulha e linha cirúrgica. 
(E) colocar fitas adesivas sobre o local de sangramento.  
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