
CARGO:  GUARDA CIVIL MUNICIPAL AGENTE DE TRÂNSITO–

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“As vezes os problemas são sinais de que é hora de iniciar uma nova batalha.”

M02 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

TARDE

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

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

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

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

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

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

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Do adeus aos espartilhos à conquista do
direito ao voto, em 1932, muita coisa mudou. As
mulheres já superaram o número de trabalhadores do
sexo masculino em muitas organizações e é cada vez
mais comum ver cargos de chefia em mãos
femininas. As conquistas pessoais e profissionais
obtidas ao longo dos tempos estendem-se ao
trânsito.

Há dez anos, elas eram apenas 421.423 dos
2.091.064 de condutores registrados no Paraná.
Hoje, somam 899.302, um crescimento de 113%.
Apesar de ainda serem minoria (...), as mulheres
conquistam cada vez mais espaço neste ambiente
historicamente masculino.

“Pode-se dizer que as mulheres deixaram o
volante da casa para assumir o volante da vida”, diz a
psicóloga Neuza Corassa, do Centro de Psicologia
Especializado em Medos. Segundo ela, o trânsito
sempre esteve relacionado ao sexo masculino, em
função, principalmente, da força que os primeiros
automóveis exigiam do motorista e da própria criação
do trânsito como se conhece hoje, com a abertura de
estradas e construção de ferrovias, obras executadas
por homens. Sem esquecer que, por séculos, o
homem assumiu o papel de provedor da família,
saindo de casa à procura de alimento e renda,
enquanto à mulher cabiam as tarefas domésticas.

O cenário mudou com o acúmulo de tarefas,
como levar os filhos à escola, ir ao supermercado e
também trabalhar para ajudar no sustento do lar. Uma
vez nas ruas, as motoristas tiveram que enfrentar um
cenário hostil, onde as comparações sobre quem
dirige melhor e as piadas politicamente incorretas
eram frequentes. (...)

Hoje, segundo Neuza Corassa, os conflitos
diminuíram. Sinto que os homens e as mulheres
pararam de competir no trânsito e passaram a
compreender as diferenças que existem entre si, diz.
A praticidade e a cautela, de acordo com a psicóloga,
são as principais características das motoristas,
enquanto a autoafirmação e a competitividade são as
dos motoristas. O homem desde cedo é incentivado a
participar de jogos e a brincar de carrinho, por isso é
que é mais comum a participação dos homens em
rachas e a escolha por veículos mais potentes para se
autoafirmar perante o grupo. Já a mulher busca o
veículo mais prático e age com extrema cautela,
analisa Neuza.

As estatísticas mostram a maior prudência
das motoristas. Em 2005, 7.730 condutoras se
envolveram em acidentes com vítimas em todo o
Paraná, contra 52.082 condutores. Ou seja, apesar
de as mulheres serem 27,72% dos condutores do

Mulheres conquistam o seu espaço no trânsito

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Estado, elas são responsáveis por apenas 12,34%
dos acidentes. Mesmo quando as mulheres se
envolvem em um acidente, ele não é tão grave porque
as mulheres dificilmente abusam da velocidade, diz o
comandante do Batalhão da Polícia de Trânsito
(BpTran), tenente-coronel Irineu Ozires Cunha.
(Disponível em: <http://www.detran.pr.gov.br/arquivos/File/
r e v i s t a d e t r a n s i t o / 2 0 0 6 / d e t r a n s i t o e d i c a o 4 0 . p d f >
Acesso em 19 jan. 2012)

No texto, a expressão “adeus aos espartilhos” se
refere:

A) ao trabalho feminino.
B) à liberação da mulher.
C) aos direitos constitucionais da mulher.
D) às escolhas femininas.
E) às obrigações da mulher.

Questão 01

Questão 02

Em “Pode-se dizer que as mulheres deixaram o
volante da casa para assumir o volante da vida, (...)” e
“(...) cada vez mais comum ver cargos de chefia em
mãos femininas,” identificam-se, respectivamente,
duas figuras de linguagem:

A) hipérbole catacrese.
B) antítese e eufemismo.
C) metáfora e metonímia.
D) eufemismo e prosopopeia.
E) prosopopeia e hipérbole.

Assinale a frase que tem base no texto.

A) Os conflitos terminaram porque os homens
acabaram percebendo que as mulheres são
capazes de dirigir melhor do que eles.

B) A psicóloga mencionada no texto mostra-se
imparcial quanto às características femininas por
ser também ela uma mulher.

C) Em 1932 as mulheres venceram o preconceito
masculino e passaram a ter direito, inclusive, a
dirigir no trânsito.

D) As estatísticas mostram que a mulher condutora,
ao contrário dos homens, não é capaz de atitudes
agressivas no trânsito.

E) As mulheres enfrentaram a discriminação e,
estat ist icamente, mostraram que suas
características trazem benefícios ao trânsito.

Questão 03
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No quarto parágrafo do texto, “as piadas
politicamente incorretas” se relacionam:

A) ao machismo que superou o feminismo.
B) à falta de hostilidade, inerente aos homens.
C) à falta de senso de humor característico das

mulheres.
D) ao preconceito enfrentado pelas mulheres.
E) às políticas de defesa da mulher.

Questão 04

Assinale a opção correta quanto à colocação do
pronome pessoal oblíquo átono.

A) Não me obrigue a dizer isso!
B) Se dirija àquele balcão.
C) Em fazendo-se de inocente, continuou na

contramão.
D) Perceberia-se rapidamente a sua falha.
E) Jamais dirija-se novamente a mim.

Questão 05

Assinale a função sintática que exerce o termo
destacado em:

“Sem esquecer que, por séculos, o homem
assumiu o papel de provedor da família, saindo de
casa à procura de alimento e renda, enquanto à
mulher cabiamAS TAREFAS DOMÉSTICAS.”

A) objeto direto.
B) objeto indireto.
C) sujeito.
D) predicativo do objeto.
E) complemento nominal.

Questão 06

Assinale a alternativa em que as três palavras
destacadas pertencem à mesma classe gramatical.

A) “(...) e a CAUTELA, de acordo com a
P S I C Ó L O G A , s ã o a s p r i n c i p a i s
CARACTERÍSTICAS das motoristas, enquanto a
autoafirmação e a competitividade são as dos
motoristas.”

B) “As mulheres já superaram o número DE
trabalhadores do sexo masculino EM muitas
organizações E é cada vez mais comum ver
cargos de chefia em mãos femininas.”

C) “(...) os PRIMEIROS automóveis exigiam do
motorista e da própria CRIAÇÃO do trânsito como
se conhece hoje, com aABERTURAde estradas e
construção de ferrovias, obras executadas por
homens.”

D) “Uma vez nas ruas, as motoristas tiveram
QUE enfrentar UM cenário hostil, onde as
comparações SOBRE quem dirige melhor e as
piadas politicamente incorretas eram frequentes.”

E) “Sinto que os homens e as mulheres pararam
DE competir no trânsito e passaram A
compreender as diferenças que existem entre si,
(...)”

Questão 07

Que frase do texto melhor se relaciona à mensagem
veiculada na charge?

A) “As mulheres já superaram o número de
trabalhadores do sexo masculino em muitas
organizações e é cada vez mais comum ver
cargos de chefia em mãos femininas.”

B) “As conquistas pessoais e profissionais obtidas ao
longo dos tempos estendem-se ao trânsito.”

C) “Pode-se dizer que as mulheres deixaram o
volante da casa para assumir o volante da
vida(...)”.

D) “O cenário mudou com o acúmulo de tarefas,
como levar os filhos à escola, ir ao supermercado
e também trabalhar para ajudar no sustento do
lar.”

E) “Sinto que os homens e as mulheres pararam de
competir no trânsito e passaram a compreender
as diferenças que existem entre si, (...)”.

Questão 08
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Marque a opção em que todas os substantivos devem
ser grafados com S.

A) utiliza__ão / dissimula__ão / proibi__ão.
B) propen__ão / compreen__ão / disten__ão.
C) obten__ão / informa__ão / afirma__ão.
D) distribui__ão / infra__ão / imagina__ão.
E) prolifera__ão / distin__ão / conten__ão.

Questão 11

Assinale a única frase em que, de acordo com a
norma culta da língua, se omitiu o acento grave,
indicativo de crase.

A) Anoite escura não favorecia o caminho do ciclista.
B) Ela comprou o carro a prazo e pagou em muitas

prestações.
C) Todos estavam dispostos a colaborar para que o

trânsito melhorasse.
D) Eles responderam cuidadosamente a todos os

recursos que receberam.
E) As ameaças ao motorista causaram mal-estar nas

pessoas que assistiam a cena.

Questão 09

Assinale a opção em que o plural do substantivo se
faz como em MÃO / MÃOS.

A) melão.
B) tabelião.
C) cidadão.
D) peão.
E) charlatão.

Questão 10

Questão 12

Em apenas uma das alternativas todos os
substantivos devem ser acentuados.Aponte-a.

A) moinho – alcool – ciume
B) faisca – ansia – porque
C) juiz – latex – carater
D) bonus – magoa – pirex
E) campainha – habito – tunel

Assinale a opção em que o infinitivo do verbo
destacado foi corretamente indicado entre
parênteses.

A) Acredita-se que quando as mulheres FOREM
maioria, o trânsito melhorará. (ir)

B) Se ele VIER a São Paulo, entenderá o que estou
dizendo. (ir)

C) Se eles FOSSEM a Mato Grosso, entenderiam o
que estou dizendo. (ser)

D) Quando ele VIR a nota que tirou, ficará
decepcionado. (ver)

E) Quando eles FOREM novamente a Vila Velha,
verão as modificações. (ser)

Questão 13

Qual a classificação da oração subordinada
introduzida pela palavra destacada em: “Sinto QUE
os homens e as mulheres pararam de competir no
trânsito e passaram a compreender as diferenças que
existem entre si, (...)”?

A) Substantiva objetiva direta.
B) Substantiva subjetiva.
C) Substantiva objetiva indireta.
D) Adjetiva restritiva.
E) Adjetiva explicativa.

Questão 15

Assinale as preposições que completam, correta e
respectivamente, as lacunas das frases abaixo.

Este é o projeto ____ que participei.
Esta é uma lei ____ que todos obedecem.
Esta é uma pessoa ____ quem nunca concordo.

A) a – contra – de.
B) até – em – para.
C) de – a – com.
D) a – com –de.
E) com – de – a.

Questão 14
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Questão 16

Segundo a Constituição Federal, no que tange aos
direitos sociais, é correto afirmar:

A) São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho e a moradia; porém, não
se pode incluir, neste rol, o direito ao lazer.

B) É direito do trabalhador urbano o piso salarial
proporcional à extensão e à complexidade do
trabalho, não sendo este assegurado ao
trabalhador rural.

C) Salvo o disposto em convenção ou acordo
coletivo, a lei garante a irredutibilidade do salário
aos trabalhadores rurais e urbanos.

D) O trabalhador urbano tem direito ao gozo de férias
anuais remuneradas com, pelo menos, dois
terços a mais do que o salário normal.

E) O trabalhador rural não tem direito ao fundo de
garantia por tempo de serviço.

Questão 17

Assinale a alternativa correta.

A) É livre a manifestação do pensamento, sendo
permitido o anonimato.

B) É assegurado o direito de resposta, proporcional
ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem.

C) Em nenhuma hipótese será o cidadão privado de
direitos, por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política.

D) Ninguém será submetido a tortura; admite-se,
porém, o tratamento desumano ou degradante em
determinadas situações.

E) É assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, ainda que
desnecessário ao exercício profissional.

Segundo a Lei Orgânica municipal de Vila Velha, a
competência para autorizar referendo e convocar
plebiscito é:

A) exclusiva da Câmara Municipal.
B) exclusiva do prefeito.
C) do Tribunal de Justiça Estadual, com a devida

anuência do prefeito.
D) da Assembleia Legislativa do Estado, após

recebimento de relatório elaborado pelos
vereadores.

E) da Câmara Munic ipa l e do pre fe i to ,
concorrentemente.

Questão 18

Questão 19

Segundo a Lei Complementar nº 06/2002, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Vila Velha, é correto afirmar que o
regime jurídico estatutário nele disposto se aplica:

A) aos servidores investidos em empregos públicos,
assim definidos em lei municipal específica.

B) aos empregados de empresas públicas,
sociedades de economia mista e outras entidades
da Administração indireta que explorem atividade
econômica.

C) aos contratados por tempo determinado, para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público.

D) tão somente aos servidores públicos da
Administração direta e das fundações públicas
municipais.

E) aos servidores públicos da Administração direta,
das autarquias e das fundações públicas
municipais .

Questão 20

“ A t u a r n a o p e r a ç ã o d e s i s t e m a s d e
videomonitoramento, monitoramento e vigilância em
vias públicas”, segundo a legislação inerente ao
Município de Vila Velha, é competência atribuída:

A) à Câmara Municipal.
B) ao prefeito.
C) ao Ministério Público.
D) à Guarda Civil Municipal.
E) aos vereadores.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Questão 21

Suponha que ao criar um documento no Microsoft
Office Word 2003, você queira que o nome do
documento seja impresso no início de cada uma de
suas páginas. O recurso do Word que permite esse
efeito é:

A) Rodapé.
B) Cabeçalho.
C) Quebra de Página.
D) Cartas e Correspondências.
E) Etiqueta.

INFORMÁTICA BÁSICA
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Questão 22

No Microsoft Office Excel 2003, os ícones

,         e         correspondem, respectivamente,

às funções:

A) Cor da Fonte, Inserir tabela, Negrito.
B) Cor da Borda, Inserir tabela,AutoSoma.
C) Cor da Fonte, Centralizar, AutoSoma.
D) Cor do Preenchimento, Mesclar e Centralizar,

AutoSoma.
E) Cor do Preenchimento, Centralizar, Negrito.

Observe, a seguir, a imagem parcial do programa
Windows Explorer XP.

Com base na imagem acima, marque a opção
correta.

A) “Documents and Settings” é uma pasta criada no
disco rígido de seu computador.

B) “ C : \ D o c u m e n t s a n d S e t t i n g s \ D e f a u l t
User\Modelos” representa o endereço do servidor

no qual as pastas e os arquivos listados do
lado direito estão armazenados.

C) “Default User” é uma pasta na qual são salvos
todos os arquivos criados pelo usuário logado no
computador.

D) “artigo.doc” possui a extensão padrão de um
arquivo criado no .

E) “Meus locais de rede” contém todos os arquivos
consultados recentemente, tanto na rede quanto
em seu disco rígido.

web

Notepad

Questão 23

Questão 24

Considerando a configuração padrão dos programas
de correio eletrônico disponíveis no mercado, a tecla
ou a combinação de teclas que abre a mensagem
selecionada na lista de mensagens é:

A) ENTER.
B) TAB.
C) Barra de Espaço.
D) CTRL+A.
E) .Page Up

Questão 25

O recurso de visualização de impressão do Windows
Internet Explorer permite ver a aparência de uma
página impressa e fazer ajustes para melhorar
sua aparência. A opção que imprime a página na
horizontal é:

A) Retrato.
B) Paisagem.
C) Alterar Margens.
D) Exibir Largura Inteira.
E) Exibir Página Inteira.

web

De acordo com a Lei nº 4.898/65, o abuso de
autoridade sujeitará o seu autor à sanção
administrativa civil e penal. A sanção administrativa
será aplicada de acordo com a gravidade do abuso.
São consideradas sanções administrativas:

A) advertência e multa.
B) demissão, a bem do serviço público e detenção.
C) repreensão e destituição de função.
D) suspensão do cargo e inabilitação para o

exercício de qualquer outra função pública.
E) perda do cargo e perda de vencimentos e

vantagens.

Questão 26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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A Constituição do Estado do Espírito Santo
pressupõe uma política de desenvolvimento urbana,
NÃO estando previsto em sua formulação:

A) organização territorial das vilas e povoados.
B) plano e programa específico de saneamento

básico.
C) participação ativa das entidades comunitárias no

estudo e no encaminhamento dos planos,
programas e projetos, e na solução dos
problemas que lhes sejam concernentes.

D) plano de uso e ocupação do solo que garanta o
controle da expansão urbana, dos vazios urbanos
e da especulação imobiliária, a preservação das
áreas de exploração agrícola e pecuária, além da
preservação, proteção e recuperação do
ambiente cultural e natural.

E) participação dos usuários, a nível de decisão, na
gestão e na definição do serviço de transporte
coletivo intermunicipal e intermunicipal urbano.

Questão 27

Os órgãos e entidades executivos rodoviários dos
municípios têm, entre outras competências, a de:

A) vistoriar veículos que necessitem de autorização
especial para transitar e estabelecer os requisitos
técnicos a serem observados para a circulação
desses veículos.

B) aprovar ou alterar os dispositivos de sinalização e
os dispositivos e equipamentos de trânsito.

C) julgar recursos interpostos contra decisões dos
órgãos e entidades executivos estaduais.

D) efetuar levantamento dos locais de acidentes de
trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e
salvamento de vítimas.

E) articular-se com os demais órgãos do Sistema
Nacional de Trânsito no Estado, sob a
coordenação do respectivo CETRAN.

Questão 28

Os agentes de trânsito podem, por meio de sinais
sonoros, estabelecer ordens diferentes. Caso o
agente, utilizando o apito, emita um silvo longo,
estará sinalizando para os condutores a seguinte
ordem:

A) siga.
B) pare.
C) diminua a marcha.
D) aumente a velocidade.
E) dobre à direita.

Questão 29

Todo condutor que deixar de obedecer às ordens
dadas por uma autoridade competente de trânsito ou
de seus agentes, estará cometendo uma infração de
natureza:

A) leve.
B) média.
C) intermediária.
D) grave.
E) gravíssima.

Questão 30

O Governo do Espírito Santo, dentro do Programa
Estadual de Segurança no Trânsito “Juntos Pela
Vida”, tem investido no Batalhão de Polícia de
Trânsito Rodoviário e Urbano, segundo seu próprio

. Entre estes investimentos, estão:

A) recondução de soldados afastados para reforçar
a equipe de fiscalização.

B) entrega de 100 aparelhos celulares para agilizar o
atendimento em ocorrências.

C) reciclagem de viaturas que passaram a pertencer
ao Centro Integrado Operacional de Defesa
Social.

D) disponibilização de radares estáticos e
equipamentos de sinalização pelo Departamento
de Estrada e Rodagem (DER).

E) doação de (computadores portáteis)
que são capazes de acessar, em tempo real, os
sistemas de veículos e identificar se há qualquer
irregularidade.

site

notebooks

Questão 31

De acordo com a Lei nº 5.553/68, que dispõe sobre a
apresentação e o uso de documentos de identificação
pessoal, é correto afirmar:

A) É lícita a retenção de qualquer documento de
identificação pessoal de pessoa física de direito
público.

B) Quando for exigida a apresentação de documento
de identificação para a obtenção de dados, o
prazo para devolução do documento é de até
5 dias úteis.

C) Qualquer documento de identificação pessoal
poderá ser retirado por ordem judicial.

D) Constitui contravenção penal, punível com prisão
de 3 a 6 meses ou multa, a retenção de qualquer
documento a que se refere a Lei nº 5.553/68.

E) Quando o documento de identidade for
indispensável para a entrada de pessoa em
órgãos públicos ou particulares, o mesmo será
devolvido no momento da saída do local.

Questão 32
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A autoridade de trânsito, na esfera das competências
estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, e
dentro de sua circunscrição, deverá aplicar com base
nas infrações nele previstas, as seguintes
penalidades:

A) remoção do veículo e multa.
B) advertência por escrito e frequência obrigatória

em curso de reciclagem.
C) apreensão do veículo e transbordo do excesso de

carga.
D) recolhimento do Certificado de Licenciamento

Anual e realização de teste de dosagem de
alcoolemia .

E) retenção do veículo e cassação da Carteira
Nacional de Habilitação.

Questão 33

Para identificar os veículos pertencentes à Missão
Diplomática, a Resolução do CONTRAN nº 231/07,
disciplina que as placas dos veículos destinados a
esta finalidade deverão conter fundo e caracteres,
respectivamente, nas cores:

A) cinza e preto.
B) azul e branco.
C) branco e preto.
D) verde e branco.
E) preto e dourado.

Questão 34

Na avaliação psicológica que integra os
procedimentos de habilitação, previstos na
Resolução CONTRAN nº 267/08, deverão ser
aferidos os seguintes processos psíquicos, entre
outros:

A) tomada de informação e avaliação oftalmológica.
B) a v a l i a ç ã o d o a p a r e l h o l o c o m o t o r e

processamento de informação.
C) anamnese e comportamento.
D) traços de personalidade e exame físico geral.
E) tomada de decisão e autoavaliação do

comportamento.

Questão 35

A velocidade máxima para cada via é indicada por
meio de placas. Em uma estrada, na ausência de
sinalização regulamentadora, o condutor deve estar
ciente de que o limite de velocidade permitido NÃO
pode ser superior a:

A) 40 Km/h.
B) 60 Km/h.
C) 80 Km/h.
D) 90 Km/h.
E) 110 Km/h.

Questão 36

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu Capítulo
sobre Educação para o Trânsito, prevê o
funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito. Em
suas atividades, essas Escolas deverão visar a uma
melhor compreensão do sistema de trânsito, com
destaque:

A) na sinalização e nas regras de circulação e
conduta.

B) em direção defensiva e primeiros socorros.
C) na formação e qualificação do condutor.
D) na segurança e no meio ambiente.
E) no cidadão e na engenharia de trânsito.

Questão 37

Em janeiro deste ano, o Brasil se comoveu com o
acidente que matou uma mulher grávida de 7 meses e
seu bebê em um cruzamento de uma das avenidas de
São Paulo. Há suspeita de que a colisão tenha
ocorrido em consequência de um avanço de sinal por
parte do condutor que transportava a grávida, aliado
ao fato de o outro motorista estar alcoolizado. Neste
caso, os dois motoristas infringiram o Código de
Trânsito Brasileiro. Mantida a ordem em que são
citados no texto, pode-se dizer que as infrações
cometidas por eles são, respectivamente, de
natureza:

A) leve e gravíssima.
B) média e grave.
C) gravíssima e grave.
D) grave e grave.
E) gravíssima e gravíssima.

Questão 38
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Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em
seu Anexo I, o conceito abaixo que apresenta correta
definição é:

A) autoridade de trânsito – dirigente máximo de
órgão ou entidade executivo integrante do
Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele
expressamente credenciada.

B) agente de trânsito – pessoa jurídica que realiza
at iv idades de f isca l ização, operação,
policiamento e patrulhamento.

C) patrulhamento – função exercida pelas Polícias
Militares com objetivo de prevenir e reprimir atos
relacionados com a segurança pública.

D) policiamento ostensivo de trânsito – função
exercida pela Polícia Rodoviária Federal com o
objetivo de garantir obediência às normas de
trânsito.

E) fiscalização – monitoramento técnico baseado
nos conceitos de Engenharia de Tráfego, das
condições de fluidez, de estacionamento e parada
na via.

Questão 40

Em relação aos pedestres e condutores de veículos
não motorizados e ao cidadão é correto afirmar:

A) Ao ciclista montado em sua bicicleta é permitido
circular por calçadas.

B) Os órgãos pertencentes ao Sistema Nacional de
Trânsito têm o dever de analisar as solicitações de
qualquer cidadão e responder por escrito, no
prazo não superior a 30 dias.

C) O DETRAN deve manter, obrigatoriamente, as
faixas e as passagens de pedestres em boas
condições de visibilidade, segurança e
sinalização.

D) A autoridade competente pode permitir a
utilização de parte da calçada para outros fins,
desde que não seja prejudicial ao fluxo de
pedestres.

E) Nas vias rurais, quando não houver acostamento,
a circulação de pedestres deverá ser feita em fila
única, no mesmo sentido do deslocamento dos
veículos.

Questão 39







