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   O cartão 
        
Há meses longe da família, não podia se manter au-
sente nas festas de fim de ano. Resolveu que lhe 
mandaria um cartão. Depois de entrar em cerca de 
três papelarias, comprou um dos mais bonitos e ca-
ros. De um lado havia um coração; do outro, uma ca-
sinha com chaminé cercada por um vasto campo ne-
vado. Frisos dourados em forma de folhas e flores 
envolviam a paisagem. Chegou em casa, desdobrou 
o cartão na mesa e se preparou para o principal – 
escrever ali alguma coisa. Ouvira de alguém que a 
alma de um cartão é o oferecimento. Ele queria uma 
mensagem ao mesmo tempo simples e profunda, ca-
paz de abrandar nos que amava a tristeza por tantos 
meses de ausência. Caneta na mão, foi à janela e 
inspirou o ar noturno. Naquela hora não precisava de 
oxigênio, mas podia ser que a brisa o inspirasse – em 
outro sentido, é claro. Ensaiou a dedicatória: “Que a 
brancura desta paisagem traduza a pureza...”.  Esta-
cou, desgostoso. “Brancura”, “pureza”. Parecia propa-
ganda de sabão em pó. Passou a língua na ponta da 
caneta, como se umedecendo-a dela fizesse brotar 
uma frase feliz, e pensou em outro começo: “Que o 
bimbalhar dos sinos, nesta noite especial...” 
“Bimbalhar?” O termo lhe pareceu feio e, o que é pior, 
lembrou-lhe um antigo complexo que o fazia sentir-se 
diminuído em sua virilidade. Não, nada de bimbalha-
das. (...). Espere aí! Cartão não era lugar para discur-
sos. Se fosse falar difícil, onde ficaria a emoção?  
Fez várias tentativas, e não acertava o tom. Às vezes 
achava o texto incolor, às vezes o sentia verboso e 
falso.  Para não deixar o cartão em branco, acabou 
escrevendo: “Pai, mãe, Dudu e Maroca: tenham todos 
um Feliz Natal e um próspero ano novo”. Foi dormir 
estranhamente satisfeito. 
 http://www.chicoviana.com/cronicas.php?id=396 
 
1) O texto deixa claro que a mensagem tinha que  
possuir um tom, uma característica especial. A alter-
nativa condizente com o modo pelo qual a mensagem 
deveria ser é: 
 
A) Branca e clara; 
B) Singela e pura; 
C) Simples e profunda; 
D) Amorosa e singela; 
E) Apenas que retratasse o período de fim de ano. 
 
2) Saber quem conta uma história em um texto é um 
artifício da interpretação textual. Dessa forma, sabe-
se que o eu lírico do texto acima é: 
 
A) Um homem; 
B) Uma mulher;   
C) Uma criança; 
D) Uma idosa; 
E) Uma estudante.  
 

3) A observância do termo destacado no fragmento 
abaixo deixa concluir, morfologicamente,  que: 
 
“Naquela hora não precisava de oxigênio, mas podia 
ser que a brisa o inspirasse.” 
 
A) A forma destacada é um artigo que retoma o eu 
lírico; 
B) A forma destacada é um pronome oblíquo átono 
que retoma o eu lírico; 
C) A forma destacada é um pronome oblíquo tônico 
que retoma o eu lírico; 
D) Pode ter diversas funções e retoma a expressão 
oxigênio; 
E) N.D.A. 
 
4) O emprego da vírgula no fragmento abaixo se justi-
fica pelo mesmo motivo do que se encontra na alter-
nativa: 
 
“Há meses longe da família, não podia se manter au-
sente nas festas de fim de ano.” 
 
A) De um lado havia um coração; do outro, uma casi-
nha com chaminé cercada por um vasto campo neva-
do; 
B) Chegou em casa, desdobrou o cartão na mesa; 
C) Caneta na mão, foi à janela e inspirou o ar noturno; 
D) Naquela hora não precisava de oxigênio, mas po-
dia ser que a brisa o inspirasse; 
E) Se fosse falar difícil, onde ficaria a emoção. 
 
5) Ao analisar o fragmento abaixo, conclui-se de acor-
do com  a norma culta que:  
 
“Chegou em casa.” 
 
I. A frase está coerente não podendo ser alterada em 
nada. 
II. A frase apresenta erro de regência. Devendo ser 
grafada:   CHEGOU A CASA. 
III. A frase não apresenta erro, pois com o verbo che-
gar pode-se usar as preposições: EM ou A. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I;  
B) II; 
C) III; 
D) I e II; 
E) I e III. 
 
6) Sabe-se que o verbo destacado no fragmento abai-
xo: 
 
“Ouvira de alguém que a alma de um cartão é o ofe-
recimento.”  
 
A) Indica um tempo passado concluído; 
B) Indica um tempo passado interrompido; 
C) Indica um tempo futuro; 
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D) Indica um tempo passado concluído anterior a ou-
tro fato concluído; 
E) Indica um tempo presente. 
 
7) Segundo a gramática normativa, o termo do qual 
se fala algo é denominado de sujeito. Sendo assim, 
observa-se que o mesmo tipo de sujeito presente no 
fragmento abaixo se encontra na alternativa: 
 
“De um lado havia um coração” 
 
A) Tenham todos um Feliz Natal e um próspero ano 
novo; 
B) Cartão não era lugar para discursos; 
C) Fez várias tentativas, e não acertava o tom; 
D) Resolveu que lhe mandaria um cartão; 
E) Há meses longe da família. 
 
8) Observando a charge abaixo, pode-se concluir, 
consoante, as regras de pontuação que após a ex-
pressão: 
 
QUERIDO PAPAI NOEL. Deve-se empregar: 

 
A) Vírgula; 
B) Ponto final; 
C) Ponto-e-vírgula; 
D) Ponto de interrogação; 
E) As letras A e B estão corretas. 
 
9) A acentuação gráfica auxilia a pronúncia correta. A 
alternativa em que a acentuação está INCORRETA é: 
 
A) Táxi; 
B) Catéter; 
C) Rubrica; 
D) Cânon; 
E) Nêmesis.  
 
10) Apenas uma frase está totalmente CORRETA 
quanto à ortografia: 
 
A) O páteo da escola foi totalmente inundado pela 
enchente; 

B) O trageto feito pelos motoristas está comprometi-
do; 
C) O tráfico de veículos, devido às festas de fim de 
ano, nas rodovias brasileiras, causou congestiona-
mento;   
D) Os videntes tentam advinhar o que vai acontecer 
no ano que se aproxima; 
E) A ascensão profissional é o objetivo de todos. 

11) Observe a imagem abaixo, julgue as afirmativas e 
marque a alternativa CORRETA com relação aos ali-
mentos orgânicos: 
 

 
 
I. Alimentos orgânicos são aqueles cultivados sem o 
uso de agrotóxico, acrescido de uma quantidade sig-
nificativa de hormônio de crescimento. 
II. Os orgânicos vendidos em lojas e supermercados 
vem com um selo do Ministério da Saúde ou Vigilân-
cia Sanitária. 
III. Não há fiscalização sobre o comércio de orgânicos 
em feiras livres na região de Triunfo-PE. 
IV. Sua produção respeita o meio ambiente, evitando 
a contaminação de solo, água e vegetação. 
V. São mais baratos  do que os convencionais, pois 
são produzidos em menor escala e os custos de pro-
dução também são menores. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) As afirmativas I, II, III, IV e V;   
B) Apenas as afirmativas II, III e IV; 
C) Apenas as afirmativas I, III, IV e V;   
D) Apenas as afirmativas III e IV;  
E) Apenas a afirmativa IV. 
 
12) Marque a alternativa CORRETA: 
 
Mega-Sena da Virada premia cinco apostadores. 
A Mega-Sena da Virada 2011, realizada pela Caixa 
Econômica Federal, premiou cinco apostadores no 
sorteio deste sábado (31). Os bilhetes sorteados são 
do Ceará, São Paulo, Pará, Minas Gerais e Distrito 
Federal. Os acertadores irão dividir um dos maiores 
prêmios da história das loterias da América Latina: 
cada um receberá R$ 35.523.497,52. (Fonte: <http://
noticias.terra.com.br/loterias> - acesso em janeiro/2012). 
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Um dos cidadãos que possui uma fortuna de várias 
casas decimais, bem acima dos milhões sorteados na 
virada do ano pela Caixa Econômica Federal, é atual-
mente o homem mais rico do Brasil, possuindo uma 
fortuna avaliada no exercício de 2011 na cifra de 50 
bilhões de dólares. Esse bilionário chama-se:  
 
A) Antonio Ermírio de Moraes; 
B) Roberto Lopes  Cielo; 
C) Edir Macedo; 
D) Abilio dos Santos Diniz; 
E) Eike Batista. 
 
13) Um Ministro é o membro de um governo nacional 
com importantes funções executivas. A maioria dos 
ministros é responsável pela gestão de uma pasta, ou 
seja, de uma área temática governativa, o que implica 
normalmente a direção de uma das grandes reparti-
ções governamentais, geralmente designadas 
"ministérios" ou "departamentos". - Infelizmente no 
Brasil, Investigações da Controladoria Geral da União 
(CGU) em 5 ministérios cujos titulares foram demiti-
dos por irregularidades apontam desvios que somam 
R$ 1,1 bilhão até agora. Os ministros que foram demi-
tidos no Governo Dilma são:  
 

 
 
I. Alfredo Nascimento (Transporte). 
II. Wagner Rossi (Agricultura). 
III. Orlando Silva (Esportes). 
IV.  Pedro Novais (Turismo). 
V. Alexandre Padilha (Saúde). 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) As afirmativas I, II, III, IV e V;   
B) Apenas as afirmativas I, II, III e IV; 
C) Apenas as afirmativas I, III e IV;   
D) Apenas as afirmativas III e IV;  
E) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
 
14) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE sobre Aquecimento Global e Camada de  
Ozônio: 
 

 
(    ) Em volta da Terra há uma resistente camada de 
um gás chamado ozônio (O2), que não protege ani-
mais, plantas e seres humanos dos raios ultravioleta 
emitidos pelo Sol. 
(    ) Há evidências científicas de que substâncias fa-
bricadas pelo homem estão destruindo a camada de 
ozônio. 
(    ) Na superfície terrestre e nos oceanos, o ozônio 
contribui para retardar a poluição do ar das cidades e 
a chuva ácida. 
(    ) O aquecimento global é resultado do lançamento 
excessivo de gases de efeito estufa, sobretudo o Dió-
xido de Ozônio (CO2), na atmosfera e oceanos atin-
gindo as camadas polares. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) V – V – V – F;  
B) V – F – F – F;  
C) V – V – V – V;  
D) F – V – F – F;  
E) F – V – F – V.  
 
15) O Dia 7 de Abril de 2011 às 8h da manhã será 
carimbado com grande tristeza a tragédia que parou a 
Cidade de Realengo no Rio de Janeiro-RJ e todo Bra-
sil. A respeito dessa tragédia, julgue as afirmativas 
abaixo e marque a alternativa CORRETA: 
 

 
 
A) O atirador, aluno da escola foi assassinado pela 
polícia, antes que o mesmo, fortemente armado co-
metesse um latrocínio de grandes proporções;  
B) Foram mais de 20 crianças brutalmente assassina-
das, por falta de amor no coração de um ex aluno da 
Escola Tarsso da Silva; 
C) O jovem era uma pessoa agitada e com antece-
dentes Criminais por uso de drogas; 
D) A maioria das vítimas eram meninas de 13 a 14 
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anos; 
E) Wanderley Henriques de Oliveira, de 18 anos era o 
nome e a idade do atirador/assassino. 
 
16) O Bolsa Família é um programa de transferência 
direta de renda com condicionalidades, que beneficia 
famílias em situação de pobreza e de extrema pobre-
za.  
 
Com base no texto acima, julgue as afirmativas a se-
guir e marque a alternativa INCORRETA:  
 
A) A gestão do Bolsa família é descentralizada e com-
partilhada por União, Estados, Distrito Federal e mu-
nicípios; 
B) O Programa integra o Fome Zero que tem como 
objetivo assegurar o direito humano à alimentação 
adequada, promovendo a segurança alimentar e nu-
tricional e contribuindo para a conquista da cidadania 
pela população mais vulnerável à fome; 
C) A depender da renda familiar por pessoa (limitada 
a R$ 120), do número e da idade dos filhos, o valor 
do benefício recebido pela família pode variar entre 
R$ 60 ao teto máximo do salário mínimo vigente do 
país; 
D) O Bolsa Família atende mais de 10 milhões de 
famílias em todo território nacional; 
E) A família somente deve fazer um novo cadastro 
quando o benefício tiver sido cancelado por exclusão 
do cadastro. 
 
17) Com relação a queda de um avião bimotor mode-
lo LET-410, fato ocorrido em julho de 2011 é         
INCORRETO afirmar: 
 
A) O avião operava o vôo 4899 e faria a rota Recife-
Mossoró (CE), com escala em Fortaleza; 
B) Vinte e duas pessoas (incluindo o piloto e co-piloto) 
estavam na aeronave e nenhuma foi resgatada com 
vida; 
C) A apuração segundo a INFRAERO apontou erro 
do piloto após a decolagem; 
D) O avião bimotor caiu em um terreno baldio à beira-
mar da praia de Boa Viagem, zona norte do Recife, 
minutos após decolar do Aeroporto Internacional Gil-
berto Freyre, localizado na região metropolitana do 
Recife no município de Cabo de São Agostinho; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas 
 
18) Leia o texto abaixo e marque a alternativa     
CORRETA: 
 
Criado em 2007, por meio do decreto de n° 30.859, o 
Programa Mãe Coruja Pernambucana está presente 
em diversos municípios do Estado, incluindo Triunfo - 
PE. Sobre o Programa Mãe Coruja Pernambucana é 
CORRETO afirmar: 
 
I. O objetivo é garantir uma boa gestação e um bom 
período anterior ao parto às mulheres, e às crianças o 
direito a um nascimento e desenvolvimento saudável 

em municípios com mortalidade abaixo de 25 para 
cada 1000 nascidos vivos. 
II. A ação busca reduzir a morbi-mortalidade materna 
e infantil, assim como estimular o fortalecimento dos 
vínculos afetivos entre mãe, filho e família. 
III. O Programa atua exclusivamente nas áreas de 
saúde. 
IV. O Programa tem como objetivo cuidar da gestante 
e da criança, através da articulação com a rede de 
saúde existente no município e após o nascimento, a 
criança também passa a ser acompanhada pelos pro-
fissionais dos Cantos Mãe Coruja até completar cinco 
anos de idade. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) As afirmativas I, II, III e IV;  
B) Apenas as afirmativas II e IV; 
C) Apenas as afirmativas I e III;   
D) Apenas as afirmativas II, III e IV; 
E) Apenas a afirmativa IV. 
 
19) Sobre o município de Triunfo - PE,  julgue as afir-
mativas abaixo e marque a alternativa CORRETA: 
 

 
 
I. A cidade Triunfo tem como principal destaque Os 
Caretas, mascarados que desde o início do Século 
XX saem nas ladeiras da cidade, chamando atenção 
do público com suas máscaras, roupas e chapéus 
coloridos, tabuletas com chocalhos e o estalo dos 
relhos, espécie de chicote. 
II. Destaca-se no município de Triunfo-PE  a Pedra da 
Compadecida ornamentada com inscrições rupestres, 
onde foram feitas filmagens do Auto da Compadecida 
e a Serra do Papagaio, com 930 metros, cujo mirante 
permite avistar a cidades Princesa Isabel - PB, São 
José de Princesa - PB, Afogados da Ingazeira - PE, 
Flores - PE e Carnaíba - PE. 
III. O Cristo Redentor da cidade de Triunfo se encon-
tra no Alto da Boa Vista com seus braços abertos pa-
ra a cidade, a escultura é uma obra do artista plástico 
triunfense José Rodrigues de Lima conhecido como 
José de Agamenon. 
IV. A Igreja Matriz da cidade foi construída no estilo 
barroco no século XVII, para abrigar a imagem de 
Nossa Senhora das Dores trazida pelos fundadores 
da cidade. 
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Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas a afirmativa  I;  
B) Apenas a afirmativa II;  
C) Apenas as afirmativas I e III;   
D) Apenas as afirmativas II, III e IV;  
E) As afirmativas I, II, III e IV. 
 
20) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE sobre aspectos gerais do município de Triun-
fo - PE. 
 
(    ) Carnaubinha, Sítio Jericó, Tibiri e Lajedo da   
Serra são localidades da zona rural do município de 
Triunfo-PE. 
(    ) O Cine Teatro Guarany foi construído  em 1922  
por iniciativa da FUDARPE Fundação do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Pernambuco marcando uma 
fase próspera para o município na cultura e arte da 
região.  
(    ) O nome de Triunfo, originou-se da união entre 
comerciantes dos Campos Velhos, da cidade de   
Serra Talhada, e comerciantes da povoação de Baixa 
Verde criando uma feira na região trazendo progresso 
para a cidade 
(    )  O Museu do Cangaço, patrimônio histórico da 
cidade de Triunfo-PE, foi fundado em 1985, pelo ex 
governador Miguel Arraes. Possui uma biblioteca e 
um rico acervo com mais de 500 peças doadas por 
pessoas que fizeram parte da história de Lampião e 
seus cangaceiros. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) V – V – V – F;  
B) F – F – F – V;  
C) F – F – F – F;  
D) F – V – F – V;  
E) V – F – F – F.  

21) Segundo a resolução 278/08 do CONTRAN da Lei 
nº 9.503, 23 setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro), trata do uso do cinto de segurança: 
 
A) Torna obrigatório o uso do cinto de segurança para 
condutores que transportam passageiros em pé; 
B) Torna obrigatório o uso de dispositivos no cinto de 
segurança para deslocamentos interestaduais; 
C) Torna obrigatório o uso de dispositivos de seguran-
ça para as crianças com até um ano de idade, deno-
minado conversível; 
D) Proíbe qualquer dispositivo que altere o funciona-
mento do uso do cinto de segurança, no entanto, não 
constitui violação o uso do cinto de segurança para a 
instalação de dispositivos de retenção para o trans-
porte de crianças; 
E) Proíbe o uso de cinto de segurança para conduto-

res em veículos de emergência. 
 
22) Conforme a resolução 304/08 do CONTRAN da 
Lei nº 9.503, 23 setembro de 1997 (Código de Trânsi-
to Brasileiro), a sinalização indicada por esta resolu-
ção para regulamentar a prioridade é: 
 
 
 
A)             ; 
 
 
B)             ; 
 
 
C)             ; 
 
 
D)            ; 
 
E) N. D. A. 
 
23) Conforme o art. 5º da resolução 303/08 do CON-
TRAN da Lei nº 9.503, 23 setembro de 1997 (Código 
de Trânsito Brasileiro), são atribuídos critérios para 
autorização ser suspensa ou cassada, EXCETO: 
 
I. O uso de cópia efetuado por qualquer processo. 
II. Rasurado ou falsificado. 
III. Em acordo com as disposições contidas nesta Re-
solução, especialmente se constatada que a vaga 
especial foi utilizada por idoso.  
 
A) I somente; 
B) II somente; 
C) III somente; 
D) I e II; 
E) II e III. 
 
24) Segundo a resolução 312/09 do CONTRAN da Lei 
nº 9.503, 23 setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro), trata da obrigatoriedade do uso do sistema 
antitravamento de rodas nos veículos novos saídos 
de fábricas, nacionais e importados. Estão dispensa-
dos do que dispõe a referida resolução: 
 
A) Veículos de uso bélico (importados) e os fora-de-
estrada (símbolo G); 
B) Veículos de uso bélico e os fora-de-estrada 
(símbolo G); 
C) Veículos de emergência e os de uso bélico; 
D) Veículos de emergência e os fora-de-estrada; 
E) Veículos de emergência e os fora-de-estrada (im-
portados). 
 
25) De acordo com o art. 3º, inciso III da resolução 
277/08 do CONTRAN da Lei nº 9.503, 23 setembro 
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), impõe requi-
sitos para o transporte de crianças: 
 
A) Em bancos dianteiros, salvo instruções específicas 
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do fabricante do veículo, o banco do passageiro dota-
do de airbag deverá ser ajustado em sua última posi-
ção de recuo, quando ocorrer o transporte neste ban-
co; 
B) Em bancos dianteiros do passageiro dotado de 
airbag deverá ser ajustado conforme necessário, 
quando ocorrer o transporte no mesmo; 
C) Em bancos dianteiros, independente de instruções 
específicas do fabricante do veículo, o banco do   
passageiro dotado de airbag deverá ser ajustado con-
forme necessária posição de recuo, quando ocorrer o 
transporte neste banco; 
D) É vedado em bancos dianteiros do passageiro do-
tado de airbag, independente de instruções específi-
cas do fabricante do veículo, quando ocorrer o trans-
porte neste banco; 
E) É vedado em bancos dianteiros do passageiro do-
tado de airbag, salvo instruções específicas do fabri-
cante do veículo. 
 
26) Segundo a resolução 205/06 do CONTRAN da Lei 
nº 9.503, 23 setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro), sobre a documentação veicular, pode-se 
considerar: 
 
I. O Certificado de Registro e Licenciamento do Veicu-
lo (CRLV) é o documento que comprova que o veícu-
lo tem licença para trafegar nas vias abertas à circula-
ção. 
II. O Certificado de Registro e Licenciamento do Vei-
culo (CRLV) é documento de porte obrigatório. Con-
tém comprovantes atualizados. 
III. O DENATRAN fixa os prazos para efeitos de atua-
ção quando o veículo se encontrar fora do país. 
 
A) I apenas; 
B) II apenas; 
C) III apenas; 
D) I e II; 
E) I, II e III. 
 
27) De acordo com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), analise: 
 
(   ) A autoridade competente poderá permitir a utiliza-
ção de parte da calçada para outros fins, desde que 
não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. 
(   ) “Veículo leve” tracionando outro veículo equipara-
se a “veículo pesado” para fins de fiscalização. 
(   ) Indicadora de direção (setas ou pisca-pisca)- dei-
xar de indicar as manobras com antecedência é infra-
ção média.  
(  ) Seguir veículo em serviço de urgência, estando 
este com prioridade de passagem devidamente identi-
ficada por dispositivos regulamentares de alarme so-
noro e iluminação vermelha intermitente: infração-
gravíssima; penalidade-multa. 
(   ) O condutor não deve ultrapassar: em cruzamen-
tos, em curvas, em vias com duplo sentido de circula-
ção e pista dupla, na contramão, em pontes, em tú-
neis, em passagens de nível, em aclives, em locais 

proibidos pela sinalização e em passagens de pedes-
tres. 
 
A) V, V, V, F e V; 
B) V, V, F, F e F; 
C) V, F, F, F e F; 
D) F, F, V, V e F; 
E) F, V, V, V e V. 
 
28) A segurança do trânsito depende da harmonia 
entre certos fatores.  Para garantir essa harmonia, 
existe o esforço entre ações e sistemas. Diante disso, 
aponte qual o mais relevante para a segurança no 
trânsito: 
 
A) Esforço legal; 
B) Educação; 
C) Engenharia; 
D) Fiscalização; 
E) Autuação. 
 
29) Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), o crime de trân-
sito é uma lei geral do Código Penal e especial no 
CTB. Pode-se destacar desses, EXCETO: 
 
A) Dirigir com Carteira Nacional de Habilitação ou 
Permissão para Dirigir cassada ou com suspensão do 
direito de dirigir; 
B) Disputar corrida por espírito de emulação; 
C) Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial; 
D) Dirigir veículo sem Carteira Nacional de Habilita-
ção ou Permissão para Dirigir; 
E) Praticar lesão corporal culposa na direção do vei-
culo automotor. 
 
30) De acordo com o art.51 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), no 
qual trata sobre condomínios fechados, é INCORRE-
TO afirmar: 
 
A) Nas vias internas pertencentes a condomínio cons-
tituídos por unidades autônomas, a sinalização de 
regulamentação da via será implantada e mantida às 
expensas do município; 
B) Nas vias internas pertencentes a condomínio cons-
tituídos por unidades autônomas, a sinalização de 
regulamentação da via será implantada e mantida às 
expensas do DETRAN; 
C) Nas vias internas pertencentes a condomínio cons-
tituídos por unidades autônomas, a sinalização de 
regulamentação da via será implantada e mantida às 
expensas do condomínio; 
D) Nas vias internas pertencentes a condomínio cons-
tituídos por unidades autônomas, a sinalização de 
regulamentação da via será implantada e mantida às 
expensas do CETRAN; 
E) Nas vias internas pertencentes a condomínio cons-
tituídos por unidades autônomas, a sinalização de 
regulamentação da via será implantada e mantida às 
expensas do Estado. 



 

CONCURSO PÚBLICO TRIUNFO 
MOTORISTA II -VII- 

 

31) Sobre os primeiros socorros, analise as afirmati-
vas correlatas: 
 
I. “O Código Penal Brasileiro, em seu artigo 135, dis-
põe que é crime deixar de prestar assistência, quando 
possível fazê-lo sem risco pessoal a pessoa ferida... 
ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade 
pública.” 
II. “O Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 
176 e 177, dispõe que é infração de trânsito quando o 
condutor envolvido em acidente com vítima deixar de 
prestar socorro a ela, podendo ou não fazê-lo. Pelos 
artigos 302(III), 304 e 305 é enquadrado em crime de 
trânsito o condutor do veículo que, na ocasião do aci-
dente, prestar socorro à vitima, podendo fazê-lo.” 
 
Assinale a alternativa correspondente: 
 
A) Ambas as afirmativas estão incorretas; 
B) Apenas a afirmativa I está correta; 
C) As afirmativas estão parcialmente corretas; 
D) Apenas a afirmativa II está correta; 
E) Ambas as afirmativas estão corretas. 
 
32) Do ponto de vista legal, julgue os itens a seguir: 
 
I. CONTRAN- órgão máximo normativo e consultivo 
de trânsito que tem por única competência estabele-
cer as normas regulamentares referidas neste Código 
e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. 
II. DENATRAN- Órgão máximo executivo de Trânsito 
que tem por competência cumprir e fazer cumprir a 
legislação de trânsito e a execução das normas e di-
retrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito de 
suas atribuições. 
III. DNIT e DER- Competência - implantar, manter, e 
operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 
equipamentos de controle viário entre outros. 
IV. Órgãos e entidades executivos de trânsito do esta-
do têm por competência expedir e cassar Licença de 
Aprendizagem, exceto expedir o Certificado de Regis-
tro do Veículo. 
 
Qual(is) item(ns) está(ão) INCORRETO(s): 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) I e IV; 
D) apenas a I; 
E) I, II, III e IV. 
 
33) NÃO é correto afirmar sobre motofretista e moto-
taxista: 
 
I. Para exercer essas profissões, o condutor deve ter, 
no mínimo, 19 anos completo. 
II. Estar habilitado, no mínimo, há dois anos na cate-
goria A e um ano na C. 
III. Não estar cumprindo pena de suspensão do direito 
de dirigir ou cassação da CNH. 
IV. Ser aprovado em curso especializado. 

A) I apenas; 
B) II apenas; 
C) I e II; 
D) III e IV; 
E) Todas estão incorretas. 
 
34) Conforme a Lei nº 9.503, de 23 setembro de 1997 
(Código de Trânsito Brasileiro), quando a luz amarela 
do semáforo estiver piscando sozinha, o cruzamento 
é considerado: 
 
A) Perigo total;  
B) Não sinalizado; 
C) De prioridade dos veículos maiores; 
D) Não tem prioridade; 
E) N. D. A.  
 
35) Segundo o artigo 120 a 129 da Lei nº 9.503, de 23 
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), 
pode-se atribuir ao CRV, EXCETO: 
 
I. Deve ser registrado junto ao órgão de trânsito, no 
município de domicilio ou residência ou residência de 
seu condutor, na forma da lei. 
II. Antes do registro e licenciamento, o veículo novo 
(zero km) que portar a Nota Fiscal de Compra e Ven-
da poderá transitar da Concessionária ao órgão de 
trânsito para o registro nos quinze dias consecutivos 
à data do carimbo de saída do veículo que consta na 
Nota Fiscal. 
III. O proprietário de veículo irrecuperável, ou definiti-
vamente desmontado, deverá requerer a baixa do 
registro na forma da lei e da regulamentação do 
CONTRAN. 
 
A) Apenas a I; 
B) Apenas a II; 
C) Apenas a III; 
D) Apenas a I e II; 
E) I, II e III. 
 
36) Segundo a Lei nº 9.503, de 23 setembro de 1997 
(Código de Trânsito Brasileiro), pode-se atribuir quan-
to a alteração de características do veículo: 
 
I. Quando permitidas, as características de um veiculo 
só podem ser modificadas mediante prévia autoriza-
ção da autoridade de trânsito. Departamento Nacional 
de Trânsito. 
II. Após a alteração, devem ser tomadas providências 
imediatas para expedição do documento. Certificado 
de Registro e Licenciamento do Veículo. 
 
A) Apenas a I está correta ; 
B) Apenas a II está correta ; 
C) Ambas estão incorretas; 
D) Ambas estão corretas; 
E) Ambas estão parcialmente corretas. 
 
37) Conforme o artigo 310 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro),  
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permitir, confiar ou entregar a direção do veículo auto-
motor a pessoa não habilitada, com habilitação cas-
sada ou com direito de dirigir suspenso entre outros,      
acarreta em: 
 
A) Suspensão, de seis meses a um ano, ou advertên-
cia por escrito; 
B) Suspensão, de seis meses a um ano, ou multa; 
C) Detenção, de um ano, ou advertência por escrito; 
D) Detenção, de seis meses a um ano, ou advertência 
por escrito; 
E) Detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
 
38) Segundo a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), analise: 
 
(    ) As ordens do agente autoridade de trânsito pre-
valecem sobre as demais normas de trânsito. 
(    ) A maioria dos sinais de regulamentação tem vali-
dade no ponto em que estão implantadas ou a partir 
deste ponto. 
(   ) A sinalização horizontal na cor vermelha repre-
senta demarcação de ciclofaixa. 
(    ) A sinalização horizontal dupla branca proíbe ul-
trapassagem. 
(    ) As marcas transversais ordenam os deslocamen-
tos frontais dos veículos de tração animal e discipli-
nam os deslocamentos de pedestres. 
  
A sequência CORRETA das alternativas é:   
 
A) V, F, F, V e V; 
B) V, F, V, V e V; 
C) F, V, V, V e F; 
D) F, V, F, V e V; 
E) V, V, V, F e F. 
 
39) Segundo a Lei nº 9.503, de 23 setembro de 1997 
(Código de Trânsito Brasileiro), o exame de aptidão 
física e mental para condutores com mais de setenta 
anos deverá ser renovado a cada: 
 
A) 05 anos; 
B) 01 ano; 
C) 03 anos; 
D) 02 anos; 
E) Não poderá renovar os exames. 
 
40) Segundo a Lei nº 9.503, de 23 setembro de 1997 
(Código de Trânsito Brasileiro), para conduzir veículo 
cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos 
quilogramas, o condutor deverá ser habilitado no mí-
nimo na categoria: 
 
A) B; 
B) C; 
C) D; 
D) E; 
E) A. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




