
 
 

Instituto de Previdência do Município de Jundiaí - IPREJUN 

CONCURSO PÚBLICO 
De Provas e Títulos 2012- Edital nº 001/2012 

 

CADERNO  DE  QUESTÕES    
 

 

005 - Agente de Transporte I 
 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 
 

1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo escolhido, que contém 40 questões objetivas, 
você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova. 

2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

4 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja 
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

5 No CARTÃO-RESPOSTA marque para cada questão a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo, à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

6 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A 
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

7 O tempo disponível para esta prova é de três horas.  

8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 

10 Você somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova. 

11 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

12 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a 
prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo 
observada. 

 
 

 

 

 NOME DO CANDIDATO:  _________________________________________   
 

Nº de Inscrição: ________ | RG nº: ___________________ | Sala: ___ | Carteira:____  
 

GRUPO MAKIYAMA 
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Língua Portuguesa 

Leia o texto a seguir para responder às questões 01 e 02. 
 

Saudades (Elias José) 
Tenho saudades de muitas coisas 

Do meu tempo de menininha: 
sentar no colo do papai, 

ninar boneca sem receios, 
chorar de medo da morte de mamãe, 

sonhar com festa e bolo de aniversário, cantar com os anjos 
da igreja, 

ouvir as mágicas histórias de vovó, 
brincar de pique, de corda e peteca, 

acreditar em cegonhas, fadas e bruxas 
e sobretudo no Papai Noel. 

Será que quando for velhinha, 
e já estiver caducando, 
vou viver tudo de novo? 

 

Questão 01 
A partir da leitura e interpretação do texto acima, analise as 
afirmativas abaixo: 
I Entre todas as saudades relatadas no poema, há apenas 

coisas boas. 
II Ao final do poema, há a aproximação da velhice com a 

infância. 
III A “menininha” não acredita em Papai Noel. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
A I 
B II 
C III 
D II e III 
E I e II 

 

Questão 02 
Analisando os termos “saudades” e “de muitas coisas do meu 
tempo de menininha” (1º e 2º versos) podemos dizer que são, 
sintática e respectivamente: 
A sujeito e objeto direto. 
B objeto direto e objeto indireto. 
C complemento nominal e objeto direto. 
D objeto direto e complemento nominal. 
E objeto indireto e complemento nominal. 

Questão 03 
Observe as frases a seguir:  
I “A gente não sabemos escolher presidente”. 
II “Tudo é silêncio, tudo é calma, tudo é mudez.” 
III “Oh! Prodígios inauditos vistos com os olhos, palpados 

com as mãos e pisados com os pés.” 
 
A partir da leitura e análise dos excertos, as figuras de sintaxe 
utilizadas, respectivamente, são: 
A metáfora, ironia, metonímia. 
B silepse, anáfora, pleonasmo. 
C elipse, pleonasmo, zeugma. 
D polissíndeto, anáfora, elipse. 
E metonímia, personificação, metáfora. 

Questão 04 
Assinale a alternativa correta quanto ao emprego de 
pronomes. 
A Enquanto passava o filme, eu se sentei ao lado do meu 

amigo e falei com ele durante um longo tempo.  
B Marcos trouxe esses livros para eu. 
C Juliana mim deu uma série de conselhos. 
D Para eu fazer a redação foi difícil, pois o tema parecia 

confuso. 
E O novo presidente, durante a reunião, dirigiu-se a eu com 

muito respeito. 

Leia o texto a seguir para responder às questões 05 e 06. 
 
Os degraus (Mário Quintana) 
 

Não desças os degraus do sonho 
Para não despertar os monstros. 

Não subas ao sótão – onde 
Os deuses, por trás das suas máscaras, 

Ocultam o próprio enigma. 
Não desças, não subas, fica. 
O mistério está é na tua vida! 

E é um sonho louco este nosso mundo... 
 

Questão 05 
As palavras sótão, máscara e está, segundo as regras de 
acentuação, são, respectivamente: 
A paroxítona, proparoxítona, oxítona. 
B paroxítona, proparoxítona, paroxítona. 
C oxítona, paroxítona, oxítona. 
D proparoxítona, proparoxítona, oxítona. 
E oxítona, proparoxítona, paroxítona. 

 

Questão 06 
Sobre os verbos “desças” e subas”, em destaque no poema, 
é correto considerar que se apresentam no: 
A modo indicativo e estão na segunda pessoa do singular. 
B tempo pretérito perfeito e estão na segunda pessoa do 

plural. 
C modo indicativo e estão na segunda pessoa do plural. 
D modo imperativo e estão na terceira pessoa do plural. 
E modo imperativo e estão na segunda pessoa do singular. 

 

Questão 07 
Assinale a alternativa em que a concordância nominal esteja 
incorreta: 
A É proibido a venda de alimentos neste local. 
B Ela saiu muito apressada e nem disse obrigada. 
C Ela estava meio nervosa e não conseguiu se explicar. 
D Esta calça é cara. 
E As fotografias seguem anexas à carta. 

 

Questão 08 
Assinale a alternativa correta quanto à grafia das palavras: 
A regreção, admissão, permanência. 
B indussão, detenção, agressivo. 
C repressão, intercessão, calabouço. 
D violênsia, meiguice, evolução. 
E admição, ricaço, empobrecer. 

 

Questão 09 
Considerando as orações abaixo, assinale aquela em que o 
uso da crase está incorreto: 
A Mariana jura que não cedeu à pressão dos trabalhadores. 
B No jogo do Brasil, o atacante fez um gol à Pelé. 
C Quase todos iriam à reunião. 
D Os estudantes responderam a prova às cegas. 
E Foi dado muito amor à ela, mas ela não retribuiu. 

 

Questão 10 
Quanto à regência dos verbos, assinale a afirmativa incorreta. 
A A mãe abraçou sua filha com muito amor. 
B Hoje vou na casa de minha prima. 
C O médico assiste os doentes. 
D Lembrei-me do nome dele somente hoje. 
E Quero aos meus enteados muito bem. 
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Matemática 
 
 

Questão 11 
Calculando 10% de 5%, obtemos: 
A 7,5% 
B 1% 
C 0,5% 
D 2% 
E 4% 

 

Questão 12 
O senhor Agiotaldo costuma emprestar dinheiro para algumas 
pessoas que são da sua mais absoluta confiança de acordo 
com o seguinte critério:  
Para cada R$ 65,00 que empresta, o devedor deve pagar R$ 
100,00 no prazo de trinta dias. João pegou R$ 130,00 
emprestado do senhor Agiotaldo, pagando trinta dias depois o 
valor de: 
A R$ 140,00 
B R$ 200,00 
C R$ 145,00 
D R$ 210,00 
E R$ 220,00 

 

Questão 13 
Carlos Henrique resolveu investir na Bolsa de Valores durante 
os dois primeiros meses do ano de 2011. No mês de Janeiro 
suas ações tiveram uma alta de 10%, enquanto que em 
Fevereiro houve uma queda de 5%. Assim, durante esses 
dois meses, Carlos Henrique teve um lucro de:  
A 4,5% sobre o capital investido 
B 5,0% sobre o capital investido 
C 5,5% sobre o capital investido 
D 6,0% sobre o capital investido 
E 6,5% sobre o capital investido 

 

Questão 14 
O sacolão Bonzão anunciou a seguinte promoção: na compra 
de frutas o cliente ganha 10% de desconto e na compra de 
verduras é dado 20% de desconto. Ao passar pelo caixa, 
antes de receber os descontos, Esmeralda notou que seu 
gasto com as frutas seria 50% superior ao gasto com as 
verduras caso não houvesse os descontos. Logo, o desconto 
total sobre as compras de Esmeralda foi de: 
A 13% 
B 14% 
C 15% 
D 16% 
E 17% 

 

Questão 15 
Numa confraternização de uma empresa, a proporção entre 
homens e mulheres era de 4 para 3, respectivamente. 
Sabendo que existiam 420 convidados, qual era o número de 
mulheres presentes? 
A 180 mulheres 
B 200 mulheres 
C 220 mulheres 
D 240 mulheres 
E 260 mulheres 

 
 
 
 
 

Questão 16 
Um fazendeiro consegue dobrar a área de sua fazenda a 
cada 3 anos. Hoje ele acaba de dobrar a área de sua fazenda 
para 12.000 km². Quanto tempo levará para que a fazenda 
possua 192.000 km²? 
A 3 anos 
B 4 anos 
C 6 anos 
D 9 anos 
E 12 anos 

 

Questão 17 
Num baile de carnaval familiar, 1/3 dos convidados possuía 
entre 10 e 25 anos, 4/9 entre 25 e 60 anos e 1/9 acima de 60 
anos. Considerando que havia 198 convidados, quantos 
possuíam entre 0 e 9 anos? 
A 22 convidados 
B 33 convidados 
C 44 convidados 
D 55 convidados 
E 66 convidados 

 

Questão 18 
Três digitadores igualmente eficientes levam exatamente três 
horas para executar um determinado trabalho de digitação. 
Duas horas após o início desse trabalho, um dos digitadores 
precisou se afastar e o trabalho foi concluído pelos outros 
dois digitadores. Sabendo que o ritmo de trabalho de cada 
digitador foi constante durante toda a digitação, podemos 
afirmar que o tempo total gasto para concluir o trabalho foi de: 
A 3h e 10min 
B 3h e 15min 
C 3h e 20min 
D 3h e 25min 
E 3h e 30min 

 

Questão 19 
Considere as afirmações abaixo. 
I Se Rosana receber seu salário hoje ela irá ao mercado. 
II Se Rosana for ao mercado ela também irá à feira. 
III Rosana irá à igreja se não for ao mercado. 
 
Sabendo que Rosana foi ao mercado pode-se afirmar, com 
certeza, que: 
A Rosana foi à igreja também. 
B Rosana foi à feira.  
C Rosana foi à igreja e não recebeu seu salário. 
D Rosana não foi à feira e não recebeu seu salário. 
E Rosana foi à feira e à igreja. 

 

Questão 20 
Em uma empresa, Marcos recebe R$3.000 a mais que Vitor, 
que recebe R$500,00 a mais que André. Sabendo ainda que 

Vitor recebe 
 

 
 do salário de Marcos, podemos afirmar que a 

empresa paga a esses três funcionários o valor total de: 
A R$ 7.000,00 
B R$ 4.500,00 
C R$ 6.550,00 
D R$ 3.725,00 
E R$ 5.480,00 
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Conhecimentos Específicos 
 

Questão 21 
Não faz parte da composição do Sistema Nacional de Trânsito: 
A Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo. 
B Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
C COSESP – Companhia de Seguros do Estado de São Paulo responsável pelo pagamento do DPVAT às vítimas de 

acidentes de trânsito. 
D A Polícia Rodoviária Federal. 
E As Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal. 

Questão 22 
Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da 
circulação e da segurança de ciclistas, dentro da circunscrição municipal é de competência: 
A específica da Polícia Rodoviária Estadual.  
B da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Rodoviária Federal.   
C específica da Polícia Rodoviária Federal.   
D exclusiva do setor operacional do Controle de Trânsito Nacional - CONTRANAC.  
E dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios. 

Questão 23 
Acerca dos sinais de trânsito, analise as alternativas abaixo e responda qual está incorreta:  
A O CETRAN (Conselhos Estaduais de Trânsito) editará normas complementares no que se refere à interpretação, 

colocação e uso da sinalização. 
B As ordens dos agentes de trânsito deverão prevalecer sobre as normas de circulação e outros sinais. 
C Os sinais de trânsito classificam-se em verticais; horizontais; dispositivos de sinalização auxiliar; luminosos; sonoros; 

gestos do agente de trânsito e do gestos do condutor. 
D Não serão aplicadas as sanções previstas no CTB – Código de Trânsito Nacional, por inobservância à sinalização quando 

esta for insuficiente ou incorreta. 
E Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras 

ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as 
condições adequadas de segurança na circulação. 

Questão 24 
Acerca das competências dos Municípios, dentro de suas circunscrições, em matéria de trânsito, assinale a  alternativa 
incorreta.  
A De acordo com CTB – Código de Trânsito Brasileiro, no Artigo 24, Parágrafo 2º, os Municípios, para exercerem as 

competências no âmbito de sua circunscrição, ali elencadas em seus incisos, deverão integrar-se ao Sistema Nacional de 
Trânsito conforme previsto no artigo 333.  

B Integrado o Município ao Sistema Nacional de Trânsito, este dentro de sua circunscrição e competência poderá fiscalizar, 
autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e 
lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. 

C Não compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, expedir a 
Permissão para Dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação. 

D Compete exclusivamente aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, 
estabelecer e cobrar taxa de pedágio em razão do exercício regular do poder de polícia postos a sua disposição. 

E Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, conceder 
autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. 

Questão 25 
Acerca das Normas Gerais de Circulação e Conduta, analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a alternativa correta:  
I O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções 

devidamente sinalizadas. 
II Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de 

passagem, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela.  
III Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro, dos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os 

de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o 
veículo já tiver passado pelo local. 
 

A Todas as afirmativas estão corretas. 
B Somente a afirmativa II está correta. 
C Nenhuma afirmativa está correta.  
D Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
E Somente a afirmativa III está correta.  

Questão 26 
Das infrações elencadas abaixo, assinale aquela que seja grave. 
A Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste 

Código. 
B Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. 
C Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65. 
D Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir. 
E Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir cassada ou com suspensão do direito de 

dirigir. 
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Questão 27 

Ainda sobre as Normas Gerais de Circulação e Conduta, leia com atenção e responda qual alternativa está incorreta. 

A O condutor deverá manter acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis 

providos de iluminação pública. 

B A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros 

motoristas, que circulam no sentido contrário, só poderá ser utilizada para indicar a presença de autoridade de trânsito, ou 

radares camuflados ativos para flagrar velocidade incompatível com o trecho. 

C O condutor deverá utilizar o pisca - alerta, em imobilizações ou situações de emergência. 

D Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, e os 

ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. 

E Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. 
 

Questão 28 

Sobre as Normas Gerais de Circulação e Conduta, assinale a alternativa correta. 

A Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais 

apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com 

segurança. 

B Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá,  se estiver circulando pela 

faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, ficando a seu critério acelerar ou não a marcha, enquanto, se  estiver 

circulando pelas demais faixas, deverá manter-se naquela na qual está circulando, reduzindo a aceleração ao mínimo, para 

que o outro passe em segurança. 

C Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá no exato momento da manobra, acionar a luz indicadora de direção do 

veículo e somente utilizar-se do meio gestual convencional de braço quando não estiver funcionando a luz indicadora de 

direção. 

D Independente de interseções e suas proximidades, o condutor poderá efetuar ultrapassagem. 

E Os veículos mais lentos, quando em fila, não são obrigados a manter distância suficiente entre si para permitir que veículos 

que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. 
 

Questão 29 

Analise as assertivas abaixo e assinale a incorreta.  

A Configura uma infração de trânsito segundo o CTB, confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo 

habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. 

B Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que 

esteja conduzindo, comete infração gravíssima, preconiza o CTB.  

C Diz o Artigo 203 inciso IV do CTB, que é permitido ultrapassar pela contramão outro veículo parado em fila junto a sinais 

luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação. 

D Preconiza o CTB que parar o veículo  nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal 

estará cometendo uma infração de trânsito. 

E Comete infração grave segundo o CTB, o motorista que transitar com o veículo em desacordo com as especificações, e 

com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação. 
 

Questão 30 
Analise as afirmativas abaixo no que concerne às Normas Gerais de Circulação e Conduta, e em seguida assinale a alternativa 
correta: 
I 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. 

II O condutor poderá frear paulatinamente, suavemente ou bruscamente seu veículo, independente da situação, pois a 
atenção e o cuidado é obrigação do condutor que segue atrás. 

III O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, para fazer as advertências necessárias a 
fim de evitar acidentes ou fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito 
de ultrapassá-lo. 
 

A Todas as afirmativas estão corretas. 
B Somente a afirmativa II está incorreta. 
C Nenhuma afirmativa está correta.  
D Somente as afirmativas I e III estão incorretas. 
E Somente a afirmativa III está incorreta.  
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Questão 31 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta em relação às NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E 
CONDUTA. 
A Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e 

estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na 
forma estabelecida pelo CONTRAN. 

B O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque 
ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com 
vistas à segurança dos pedestres. 

C Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de 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 e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha 
intermitente, observadas as seguintes disposições. 

D Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, não tendo obrigação de obedecer as demais normas 
de circulação. 

E O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos 
imóveis ou áreas especiais de estacionamento. 

 

Questão 32 
Sobre recursos das infrações de trânsito, assinale a alternativa correta.  
A Compete DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) julgar os recursos interpostos pelos infratores de 

trânsito. 
B Compete ao CONTRAN apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores, na forma do Código 

de Transito Brasileiro (CTB). 
C Compete aos CETRAN julgar os recursos interpostos pelos infratores em primeira instância e aos JARI(s) aqueles 

interpostos em segunda instância. 
D Compete a cada órgão do judiciário local julgar os recursos interpostos contra as autuações recebidas pelas infrações de 

trânsito cometidas em sua jurisdição.  
E Os JARI(s) são órgãos criados exclusivamente para julgar em primeira instância somente os recursos oriundos de 

infrações cometidas nas Rodovias Federais.  

Questão 33 
Analise as afirmativas abaixo. 
I O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será sempre feito em posição paralela à guia da calçada (meio-

fio) e junto a ela. 
II Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as 

condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a 
via. 

III Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da 
via será implantada e mantida às expensas do condomínio, após aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com 
circunscrição sobre a via. 

 
Está correto apenas o que se afirma em: 
A II e III 
B II 
C III 
D I e II 
E I e III 
 

Questão 34 
Analise as afirmativas abaixo em relação ao Licenciamento e Registros de Veículos e outras atribuições dos órgãos de trânsito, 
em seguida responda a alternativa correta: 
I O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, 
formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, 
fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades, exceto registro e licenciamento de 
veículos. 

II Compete exclusivamente aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN expedir os Certificados de Registro e o de 
Licenciamento Anual dos veículos, independente de delegação do órgão federal competente. 

III Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União expedir os Certificados de Registro e o de Licenciamento Anual 
mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal. 
 

A Todas as afirmativas estão corretas. 
B Somente a afirmativa I está correta. 
C Somente a afirmativa III está correta.  
D Somente a afirmativa II está correta. 
E Nenhuma afirmativa está correta. 
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Questão 35 
Analise as assertivas abaixo e assinale a incorreta.     
A Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de 

circulação. 
B Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, ao sair da via pelo lado 

esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma 
pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. 

C Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando 
em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a 
veículos que tenham o direito de preferência. 

D Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do 
fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada (meio-fio), admitidas as exceções devidamente 
sinalizadas. 

E Não comete delito de trânsito o motorista que dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a 
aparelhagem sonora ou de telefone celular, desde que as mãos estejam livres. 

 

Questão 36 
As afirmativas abaixo versam sobre a RESOLUÇÃO N.º 277, DE 28 DE MAIO DE 2008 que dispõe sobre o transporte de 
menores e utilização do dispositivo de retenção para o transporte de crianças em veículos. Analise-as e em seguida assinale a 
alternativa correta.  
I É vedado o transporte de crianças com até sete anos e meio de idade, em dispositivo de retenção posicionado em sentido 

contrário ao da marcha do veículo. 
II As exigências relativas ao sistema de retenção, no transporte de crianças com até sete anos e meio de idade, não se 

aplicam aos veículos de transporte coletivo, aos de aluguel, aos de transporte autônomo de passageiro (táxi), aos veículos 
escolares e aos demais veículos com peso bruto total  superior a 3,5t. 

III Para transitar em veículos automotores, os menores de dez anos deverão ser transportados nos bancos traseiros usando 
individualmente cinto de segurança ou sistema de retenção equivalente, na forma prevista no Anexo da RESOLUÇÃO N.º 
277, DE 28 DE MAIO DE 2008. 
 

A Somente a afirmativa II está correta.  
B Todas as afirmativas estão corretas. 
C Somente a afirmativa III está correta. 
D Somente a afirmativa I está incorreta. 
E Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
 

Questão 37 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
A Os veículos movidos à tração animal devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro 

da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada, 
proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. 

B Todo veículo automotor movido à energia nuclear deve ser registrado perante o órgão exclusivo de trânsito local e do 
Estado ou do Distrito Federal, ou residência de seu proprietário, na forma da legislação nuclear. 

C Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, 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. 

D Não será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for alterada qualquer característica do 
veículo. 

E Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando houver mudança de categoria na C.N.H. 
Carteira Nacional de Habilitação do motorista proprietário.  

 

Questão 38 
Sobre infrações de trânsito, analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a alternativa correta.  
I É obrigatório o LICENCIAMENTO - procedimento anual, relativo a obrigações do proprietário de veículo, comprovado por 

meio de documento específico (Certificado de Licenciamento Anual). 
II O motorista ao ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou 

qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados, comete infração gravíssima, com penalidade multa, 
apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir. 

III Retirar do local veículo legalmente retido para regularização, sem permissão da autoridade competente ou de seus 
agentes, comete infração penal, sujeito apenas a multa. 
 

A Somente a afirmativa I está correta.  
B Todas as afirmativas estão incorretas. 
C Somente a afirmativa III está correta. 
D Somente a afirmativa II está correta. 
E Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
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Questão 39 
Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 
A A autoridade Judiciária nas infrações de trânsito, na esfera das competências estabelecidas no Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB) e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades: 
advertência por escrito; multa; suspensão do direito de dirigir; apreensão do veículo; cassação da Carteira Nacional de 
Habilitação; cassação da Permissão para Dirigir; freqüência obrigatória em curso de reciclagem. 

B Usar buzina entre as vinte e duas e às seis horas comete infração gravíssima. 
C Para a expedição do Certificado de Registro de Veículo, o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do RENAVAM 

e exigirá do proprietário os seguintes documentos:  nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou documento 
equivalente expedido por autoridade competente; documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores, quando se 
tratar de veículo importado por membro de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações 
de organismos internacionais e de seus integrantes. 

D Sobre os condutores de veículos, o CTB diz que: “A renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação ou a 
emissão de uma nova via independe de quitação de débitos constantes do prontuário do condutor”. 

E Somente após a apuração das responsabilidades pelas infrações cometidas, poderá ser emitido o Certificado de 
Licenciamento. 

 

Questão 40 
Sobre recursos no Código de Trânsito Brasileiro, analise as afirmativas abaixo e assinale a incorreta.  
A Faz parte do Sistema Nacional de Trânsito as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI. 
B Compete ao CONTRAN, apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores, na forma do Código 

de Trânsito Brasileiro. 
C Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – 

(CONTRANDIFE) julgar os recursos interpostos contra decisões das JARI e dos órgãos e entidades executivos estaduais, 
nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica.  

D Compete às JARI, julgar os recursos interpostos pelos infratores e ainda solicitar aos órgãos e entidades executivos de 
trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da 
situação recorrida. 

E Compete a Câmara Federal de Recursos de Transito Nacional (CFRTN) julgar os recursos interpostos contra decisões dos 
Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal – (CONTRANDIFE). 
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FOLHA DE RASCUNHO 

 

O Candidato poderá levar esta folha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou 

reprodução total ou parcial deste documento, sob quaisquer 
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Grupo Makiyama. 

 

 

 
 




