
CARGO:  GUARDA MUNICIPAL

M10 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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“Só fazemos melhor, aquilo que repetidamente insistimos em melhorar.”
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

A nova tribo dos micreiros cresceu tanto que
talvez não seja mais apenas uma tribo, mas uma
nação, embora a linguagem fechada e o fanatismo
com que se dedicam ao seu objeto de culto sejam
quase uma seita. São adoradores que têm com o
computador uma relação parecida à do homem
primitivo com o totem e o fogo. Passam horas
sentados, com o olhar fixo num espaço luminoso de
algumas polegadas, trocando não só o dia pela noite,
como o mundo real pela realidade virtual.

Sua linguagem lembra a dos funkeiros em
quantidade de importações vocabulares adulteradas,
porém é mais ágil e rica, talvez a mais rápida das
tribos urbanas modernas. Dança quem não souber o
que é BBS, internet, modem, interface, configuração,
acessar, e assim por diante. Alguns termos são
neologismos e, outros, recriações semânticas de
velhos significados, como janela, sistema, ícone,
maximizar. Quando ouvi outro dia que “fulano é
interneteiro”, achei que era uma acusação grave.

No começo da informatização das redações
de jornais, não faz muito tempo, houve um divertido
mal-entendido quando uma jovem repórter disse pela
primeira vez “Eu abortei!”. Ela acabava de rejeitar não
um filho, mas uma matéria. [...].

Nada mais tem forma e sim “formatação”.
Foi-se o tempo em que “fazer um programa” era uma
aventura amorosa. O “vírus” que apavora os
micreiros não é o HIV, mas uma intromissão indevida
no “sistema”, outra palavra cujo sentido atual não tem
nada a ver com os significados anteriores. A geração
de 68 lutou para derrubar o sistema; hoje o sistema
cai a toda hora.

Alguns homens de letras olham com
preconceito essa tribo, como se ela fosse composta
de jovens e ainda por cima iletrados. É um engano,
porque há entre eles respeitáveis senhores e
brilhantes intelectuais. Os micreiros estão em muito
boa companhia. Pelo menos três dos melhores
representantes da palavra escrita que eu conheço
mantém com o computador uma relação quase
erótica: Umberto Eco, Rubem Fonseca e Millôr
Fernandes.

O autor de chega ao ponto de,
em nome da escrita, fazer uma defesa apaixonada do
computador. Para ele, essa máquina surgiu para
salvar o texto da extinção a que estava condenado
pela TV. [...].

Falar mal do computador é tão inútil e
reacionário quanto foi quebrar máquinas no início da
Primeira Revolução Industrial. Ele veio para ficar,
como se diz, e seu sucesso é avassalador. Basta ver
o entusiasmo das adesões.

A tribo que mais cresce entre nós

O nome da rosa

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 01

Assinale a opção que apresenta os sinônimos das
palavras destacadas abaixo.

“[...] e seu sucesso éAVASSALADOR.”

“[...] em quantidade de importações vocabulares
ADULTERADAS [...].”

“Como é que se pode confiar no DISCERNIMENTO
de uma máquina [...].”

A) destrutivo – diferenciadas – complexidade
B) dominador – modificadas – juízo
C) danoso – marginalizadas – compreensão
D) insubstituível – identificadas – pretensão
E) desbravador – mensuráveis – funcionamento

[...]
Talvez esteja na hora de baixar um pouco a

bola do computador – até porque, com todo respeito a
Millôr, Zé Rubem e Eco, ele é burro, burro como um
robô, só sabe repetir, não sabe nada que você já não
tenha sabido antes. Além de não ter imaginação,
rejeita o desconhecido e a originalidade. Tudo bem, é
incansável, tem uma memória prodigiosa, nenhum
cérebro humano é capaz de armazenar tantas
informações, faz cálculos como ninguém, é tudo isso,
mas é também um idiota, no sentido clínico, não no
sentido do insulto.

Como é que se pode confiar no discernimento
de uma máquina que não é capaz de reconhecer a
palavra árvore, ou qualquer outra, se lhe faltar uma
simples letra. Experimente escrever “árvor” e dê para
uma criança medianamente alfabetizada – ela
identifica na hora. Faça agora o mesmo teste com o
seu quatro oito meia. Ele jamais desconfiará que o
que houve foi um pequeno erro de ortografia; é como
se a palavra não existisse.

No fundo, o computador é o personagem
daquela famosa piada do próprio Millôr: “Para bom
entendedor meia palavra basta, não é becil?”.
(VENTURA, Zuenir. . Rio de
Janeiro. Objetiva, 1999. Fragmento)

Crônicas de um fim de século
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A conjunção destacada em: “[...] mas uma nação,
EMBORA a linguagem fechada e o fanatismo com
que se dedicam ao seu objeto de culto sejam quase
uma seita.” poderia ser substituída, sem alteração de
sentido, por:

A) ainda que.
B) logo que.
C) portanto.
D) para que.
E) caso.

Questão 06

Que opção completa, correta e respectivamente, as
lacunas da frase abaixo?

____ noite, ____ moça saiu correndo e chegou
atrasada ___ casa de espetáculos, mas ninguém ___
esperava no saguão.

A) À – a – à – à
B) À – a – à – a
C) À – à – a – a
D) A– a – a – a
E) A– a – a – à

Questão 07

Questão 05

A oração destacada em: “[...] não é capaz de
reconhecer a palavra árvore, ou qualquer outra,
SE LHE FALTAR UMA SIMPLES LETRA.” expressa,
em relação à principal, ideia de:

A) conformidade.
B) consequência.
C) tempo.
D) condição.
E) concessão.

Questão 04

Assinale a opção em que a lacuna deve ser
preenchida com a palavra grafada da mesma
maneira que a destacada em: “É um engano,
PORQUE há entre eles [...]”.

A) Não sei ____ você ainda não resolveu esse
problema.

B) _____ você não cumpriu a promessa?
C) Ninguém descobriu o ____ da mentira.
D) Ele aceitou o trabalho ____ precisava de dinheiro.
E) Nunca entendi _____ ele não me defendeu.

Questão 03

A oração subordinada destacada em: “A nova tribo
dos micreiros cresceu tanto QUE TALVEZ NÃO SEJA
MAISAPENAS UMATRIBO [...]” classifica-se como:

A) substantiva subjetiva.
B) substantiva predicativa.
C) adjetiva restritiva.
D) adverbial causal.
E) adverbial consecutiva.

Questão 02

De acordo com o texto, assinale a única opção
INCORRETA.

A) A linguagem utilizada pelos micreiros recriou
semanticamente algumas palavras da língua
portuguesa.

B) O autor tece alguns comentários favoráveis ao
computador, mas não o isenta de críticas.

C) O autor critica o comportamento dos micreiros no
que diz respeito ao afastamento do mundo real.

D) O fato de alguns vocábulos da língua terem
sofrido modificações semânticas causou alguns
equívocos.

E) Como a tribo dos micreiros é composta de jovens,
sofre certo preconceito por parte de pessoas mais
velhas.

Assinale a opção em que o pronome pessoal oblíquo
foi corretamente colocado.

A) Jamais se discute este assunto aqui em casa.
B) Esperemos que criem-se novas formas de

comunicação.
C) Quem inscreveu-se no programa?
D) Fiquei observando o rapaz que dirigia-se ao

ambulatório.
E) Ele recuou, se amedrontando com o barulho.

Questão 08

Em qual das opções abaixo a função sintática do
termo destacado foi corretamente indicada entre
parênteses?

A) “[...] a linguagem fechada e o fanatismo com que
se dedicam ao seu objeto de culto sejam
QUASE UMASEITA.” (objeto direto)

B) “[...] não faz muito tempo, houve UM DIVERTIDO
MAL-ENTENDIDO [...]” (sujeito)

C) “O ‘vírus’ QUE apavora os micreiros não é o [...]”
(sujeito)

D) “Como é que se pode confiar no discernimento
DE UMAMÁQUINA[...]” (objeto indireto)

E) “Alguns termos são neologismos e, outros,
recriações SEMÂNTICAS de velhos significados
[...]” (complemento nominal)

Questão 09
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Questão 13

Considere as seguintes afirmações:

“Alguma professora é divertida”
“Toda professora é atenciosa”

Assim sendo, qual das afirmações é verdadeira?

A) Alguma professora não divertida não é atenciosa.
B) Alguma professora divertida não é atenciosa.
C) Alguma professora atenciosa é divertida.
D) Toda professora divertida não é atenciosa.
E) Toda professora atenciosa é divertida.

Se Léia é atendente, então ela é simpática, portanto:

A) se Léia é atendente, então ela não é simpática.
B) se Léia não é atendente, então ela é simpática.
C) se Léia é simpática, então ela não é atendente.
D) se Léia não é simpática, então ela não é

atendente.
E) se Léia é simpática, então ela é atendente.

Dizer que não é verdade que Paula é professora e
Ana é estagiária é logicamente equivalente a dizer
que é verdadeira a seguinte afirmativa:

A) Se Paula não é professora, então Ana é
estagiária.

B) Se Paula não é professora, então Ana não é
estagiária.

C) Paula é professora ouAna é estagiária.
D) Paula não é professora eAna é estagiária.
E) Paula não é professora ouAna não é estagiária.

Questão 12

Questão 11

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

Em: “[...] nada que você já não TENHA SABIDO
antes.”, a forma verbal destacada encontra-se no:

A) pretérito perfeito composto do indicativo.
B) futuro do presente composto do indicativo.
C) pretérito perfeito composto do subjuntivo.
D) pretérito mais-que-perfeito composto do

indicativo.
E) futuro composto do subjuntivo.

Questão 10

A afirmação “Todo aluno do 5º ano gosta de
Português ou de Matemática” pode ser representado
segundo o diagrama:

A= {alunos do 5º ano}
P = {alunos que gostam de Português}
M = {alunos que gostam de Matemática}

A)

B)

C)

D)

E)

Questão 15

Numa escola os alunos do 5º ano podem estudar um
ou mais dos seguintes idiomas: Inglês, Espanhol e
Alemão. Sabe-se que nesse ano,

100 alunos estudam Inglês.
100 alunos estudam Espanhol.
45 alunos estudamAlemão.
60 alunos estudam Inglês e Espanhol.
20 alunos estudam Inglês eAlemão.
20 alunos estudam Espanhol eAlemão.
15 alunos estudam Inglês, Espanhol eAlemão.
Todos os alunos estudam pelo menos um dos três
idiomas.

O número total de alunos do 5º ano dessa escola, que
estudam um e somente um desses três idiomas,
nesse ano, é igual a:

A) 70
B) 85
C) 90
D) 95
E) 100

Questão 14
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As Farc são o mais antigo grupo guerrilheiro em ação
na América Latina. Enfraquecidas nos últimos anos
pelo duro combate que lhes moveram os governos
dos presidentes Alvaro Uribe e Juan Manoel Santos,
as Farc anunciaram recentemente o abandono dos
sequestros civis, usados para extorsão das famílias
dos sequestrados. Mas ainda conservam mais de
400 pessoas em seu poder.

O texto menciona o comportamento atual das Farc,
grupo guerrilheiro que atua na:

A) Bolívia.
B) Guatemala.
C) Colômbia.
D) Nicarágua.
E) Costa Rica.

( . O
Globo. 05 abr. 2012. Editorial.Adaptado.)

Sem leniência com as Farc

Questão 16

A visita de Bento XVI à América Latina teve por
objetivo dar sequência a uma política de acomodação
com o regime dos irmãos Castro, em troca de maiores
garantias para a liberdade de culto, num continente
onde o Vaticano enfrenta o formidável avanço das
igrejas evangélicas, que lhe arrebata fiéis sem
cessar. Do ponto de vista do papa, o ponto alto foi a
inauguração de um seminário, o primeiro em meio
século.
A mais recente visita do Papa Bento XVI à América
Latina, mencionada acima, ocorreu em:

A) Honduras.
B) El Salvador.
C) Cuba.
D) Porto Rico.
E) Trinidad e Tobago.

(Época, n. 725, 09 abr. 2012, p. 12. Opinião.Adaptado.)

Questão 17

ATUALIDADES
Uma vez mais o primeiro-ministro, Lucas
Papademos, e o parlamento se reuniam em plenária
fechada para aprovar as novas medidas exigidas
pela Troika (União Europeia, banco Central Europeu
e Fundo Monetário Internacional), em 12 de fevereiro
e enquanto aprovavam um corte de 22% no
salário-mínimo, demissão de 15 mil funcionários
públicos, aumento dos impostos e maiores
privatizações.

Acrise política e econômica mencionada refere-se ao
seguinte país europeu:

A) Grécia.
B) Itália.
C) Inglaterra.
D) Holanda.
E) Irlanda.

(MONCAU, G. . Caros
amigos, ano XV, n. 180, mar. 2012, p. 34.)

Crise do capitalismo

Questão 18

Ligada à cidade do Rio de Janeiro por uma ponte de
13,29 quilômetros sobre o mar, Niterói sempre
conseguiu combinar as vantagens das cidades
pequenas com as facilidades de estar bem próxima a
uma metrópole, porém não é mais tranquila como no
passado. Comparado-se os índices de fevereiro de
2011 com os de fevereiro de 2012, o roubo ao
comércio passou de 19 a 34, o roubo a transeunte de
231 a 273, o roubo a veículos de 69 a 124 e o roubo a
residências, de 4 a 26 casos registrados. Contra essa
situação, a principal medida da Secretaria de
Segurança do Estado do Rio de Janeiro é a
instalação de duas companhias de polícia em duas
favelas de Niterói. O policimento motorizado também
foi reforçado.

Segundo especialistas da Universidade Federal
Fluminense e a Secretaria de Segurança, o
acirramento atual da criminalidade em Niterói é uma
possível decorrência do seguinte fator principal:

A) ausência de unidades das Forças Armadas no
município de Niterói.

B) ausência de projetos e de intervenções
urbanísticos recentes em Niterói.

C) afluxo de criminosos cariocas refugiados das
áreas ocupadas por UPP.

D) repercussão da fusão dos estados da Guanabara
e do Rio de Janeiro.

E) reduzida renda e baixa qualidade de
vida niteroiense.

(AQUINO, W. . IstoÉ, ano 36,
n. 2215, 25 abr. 2012, p. 68-69.Adaptado.)

A guerra de Niterói

per capita

Questão 19
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INFORMÁTICA BÁSICA

No Windows XP, o clique inverso com o botão auxiliar
do mouse permite acionar um menu de contexto
(janela). São algumas das opções desse menu,
EXCETO:

A) novo.
B) organizar ícones.
C) propriedades.
D) atualizar.
E) pesquisar.

Questão 21

Questão 22

No Word 2003, na formatação de parágrafos,
“primeira linha” e “deslocamento” são opções de:

A) capitulação.
B) espaçamento.
C) quebra de linha.
D) recuo.
E) quebra de página.

Questão 23

Analise as seguintes sentenças em relação ao
Windows XP:

I. O uso da extensão no nome do arquivo não é
obrigatório e caso ela exista só poderá conter três
caracteres.

II. Os nomes dos arquivos podem conter os
caracteres numéricos, o asterisco e o caracter
interrogação.

III. A extensão “.bmp” é uma extensão típica de um
arquivo de desenho do Paint.

Está(ao) correta(s) apenas:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e III.
E) II e III.

Questão 20

Em abril de 2012, a expropriação do grupo espanhol
REPSOL do controle acionário da petrolífera YPF por
um governo de um país latino-americano, levou o
Parlamento Europeu a votar uma resolução que
prevê a suspensão desse país do Sistema Geral de
Preferências, um tratado que beneficia a troca
comercial por meio de tratamento tarifário
privilegiado.
O país latino-americano responsável por essa
expropriação é governado por:

A) Dilma Rousseff.
B) Hugo Chávez.
C) Rafael Correa.
D) Evo Morales.
E) Cristina Kirchner.

No Excel 2003, para trabalhar com um arquivo novo
gerado com base em um arquivo existente, deve-se
utilizar o menu arquivo e selecionar o comando:

A) abrir.
B) novo.
C) modelo.
D) mestre.
E) localizar.

Questão 24

O princípio da segurança da informação que é
quebrado quando um sistema encontra-se
“fora do ar” é:

A) integridade.
B) disponibilidade.
C) confidencialidade.
D) autenticidade.
E) vulnerabilidade.

Questão 25
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Questão 26

Segundo o Artigo 144 da Constituição Federal de
1988, a segurança pública é dever do Estado, direito
e responsabilidade de todos e é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes
órgãos, EXCETO:

A) Polícia Federal.
B) Polícia Judiciária.
C) Polícia Rodoviária Federal.
D) Polícia Ferroviária Federal.
E) Polícia Civil.

Questão 27

Qual a diferença entre as Polícias Federal, Civil e
Militar?

A) Os policiais civis exercem os poderes de
autoridade de polícia de trânsito; os militares
aplicam e arrecadam as multas impostas por
infrações de trânsito; os federais executam
serviços de prevenção, atendimento de acidentes
e salvamento de vítimas nas rodovias federais.

B) Os policiais militares realizam testes de dosagem
alcoólica em locais de acidentes de trânsito; os
civis credenciam os serviços de escolta,
fiscalizam e adotam medidas de segurança
relativas aos serviços de remoção de veículos; os
federais asseguram a livre circulação nas
rodovias federais.

C) Os policiais civis realizam o patrulhamento
ostensivo, executando operações relacionadas
com a segurança pública; os federais
executam medidas de segurança, planejamento e
escoltas nos deslocamentos do Presidente da
República; os militares efetuam a fiscalização e o
controle do tráfico de menores nas rodovias
federais.

D) Os policiais federais estimulam a modernização
de estruturas organizacionais das polícias civil e
militar dos Estados e do Distrito Federal; os civis
auxiliam na ocorrência de catástrofes ou
d e s a s t r e s c o l e t i v o s , i n c l u s i v e p a r a
reconhecimento de vitimados; e os militares
apoiam as ações que visem à proteção de
indivíduos, grupos e órgãos da sociedade que
promovem e protegem os direitos humanos e as
liberdades fundamentais.

E) Os policiais federais combatem os crimes de
interesse da União; os civis investigam os
homicídios, roubos e sequestros em seus
Estados; os militares são responsáveis por
prevenir as condutas criminosas e zelar pela
ordem pública.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Segundo o Artigo 5° da Constituição Federal, NÃO se
permite a aplicação da pena de:

A) banimento.
B) perda de bens.
C) multa.
D) prestação social alternativa.
E) suspensão ou interdição de direitos.

Questão 28

Questão 29

Leia as afirmações abaixo, e responda com base na
prevenção de assaltos em condomínios.

I. Ao contratar qualquer profissional, o síndico ou a
administradora deve fazer uma pesquisa social
(vida pregressa, endereço, referências pessoais e
hábitos), profissional (referências anteriores,
motivo da saída do último emprego, preparo,
competência e qualificação técnica a respeito de
segurança) e criminal.

II. Áreas isoladas, mal iluminadas ou muros baixos
ao redor do condomínio estimulam o crime de
assalto.

III. É importante definir “códigos de emergência”
entre os profissionais e moradores para identificar
situações de perigo.

Está(ão) correta(s):

A) Somente a afirmativa I.
B) Somente a afirmativa II.
C) Somente a afirmativa III.
D) As afirmativas I, II e III.
E) Somente as afirmativas I e III.

Um indivíduo está em frente ao Novo Fórum da
Comarca de Vassouras, na avenida Paulo Torres.
Para acessar a Rua Otávio Gomes, onde fica a
Prefeitura Municipal, ele precisa passar por qual via?

A) Rua Domingos Motta.
B) Rua Pires Branco.
C) RuaAldo Cavalli.
D) Rua Major Ebert.
E) Rua Maximiliano Gomes.

Questão 30
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Em qual praça está localizada a Casa de Cultura de
Vassouras?

A) Provedor Felix Madador.
B) Duque de Caxias.
C) Campo Belo.
D) Rocha Miranda.
E) Juiz Machado Junior.

Questão 31

É atribuição do Guarda Municipal, EXCETO:

A) Controlar e fiscalizar o trânsito, Código de Trânsito
Brasileiro.

B) Interagir com os agentes de proteção ambiental,
protegendo o meio ambiente, bem de uso comum
do povo, patrimônio público municipal natural,
conformeArtigo 225 da Constituição Federal.

C) Praticar segurança em eventos públicos e
privados.

D) Prender quem seja encontrado em flagrante
delito, fundado no inciso LXI do Art. 5°, da
Constituição Federal.

E) Apoiar as atividades de socorro e proteção às
vítimas de calamidades públicas, participando
das atividades de Defesa Civil.

Questão 32

Qual órgão autoriza a aquisição de armas de fogo e
de munições para as Guardas Municipais?

A) Governo do Estado.
B) Prefeitura Municipal.
C) Secretaria Estadual de Segurança.
D) Comando do Exército.
E) Ministério da Justiça.

Questão 33

Questão 34

O tráfego intenso de uma cidade tem ruído de
85 decibéis em média. Em relação à Segurança do
Trabalho, qual o tempo máximo de exposição a esse
nível de ruído?

A) 1 hora.
B) 3 horas.
C) 5 horas e 30 minutos.
D) 6 horas.
E) 8 horas.

Questão 35

É considerada a incapacidade permanente total de
um trabalhador quando há a perda total de
capacidade de trabalho, em caráter permanente,
exclusive a morte; esta incapacidade corresponde à
lesão que, não provocando a morte, impossibilita o
acidentado, permanentemente, de exercer ocupação
remunerada, ou da qual decorre a perda total do uso
de:

A) Um olho.
B) Uma das mãos e um pé.
C) Uma das mãos.
D) Um pé.
E) Um braço.

Em qual local o condutor de um veículo pode
ultrapassar outros veículos?

A) Vias com duplo sentido de direção e pista dupla.
B) Passagens de nível.
C) Pontes e viadutos.
D) Travessia de pedestre.
E) Trechos em curva.

Questão 36

É correto afirmar sobre o uso de luzes em veículo,
segundo oArtigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro:

A) O uso dos faróis é permitido somente à noite.
B) Em vias não iluminadas o condutor sempre deve

usar luz baixa.
C) A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e

por curto período de tempo é proibida.
D) O condutor manterá acesas pelo menos as luzes

de posição do veículo quando sob chuva forte,
neblina ou cerração.

E) O pisca alerta poderá ser utilizado em qualquer
situação.

Questão 37
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Segundo oArtigo 64 do Código de Trânsito ,
qual a idade mínima permitida para transporte de
criança no banco da frente?

A) 7 anos.
B) 8 anos.
C) 10 anos.
D) 11 anos.
E) 12 anos.

Brasileiro

Questão 39

Um Guarda Municipal trabalha muitas vezes exposto
ao sol, o que pode ocasionar insolação. São sintomas
de insolação, EXCETO:

A) dor de cabeça.
B) tonteira.
C) náusea.
D) suor.
E) confusão.

Questão 40

Questão 38

Na ausência de sinalização regulamentadora, sobre
a velocidade nas rodovias é correto afirmar:

A) A velocidade máxima permitida de uma
motocicleta é de 80 km/h.

B) Ônibus e micro-ônibus têm velocidades máximas
permitidas iguais.

C) Um caminhão tem a velocidade máxima permitida
de 40 km/h.

D) Um automóvel tem a velocidade mínima permitida
de 60 km/h.

E) Uma carreta tem a velocidade mínima permitida
de 30 km/h.




