GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

CONCURSO PÚBLICO para provimento
de vagas no cargo de

AGENTE DE VISTORIA
PROVA
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MANHÃ

ATENÇÃO:
Verifique se o código da
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas

TRANSCREVA EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS A FRASE
DO ESCRITOR PARAIBANO JOSÉ LINS DO REGO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
“Se chove, tenho saudades do sol, se faz calor, tenho saudades da chuva.”
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

ATENÇÃO

Após identificado e instalado na sala, você não
poderá consultar qualquer material, enquanto
aguarda o horário de início da prova.

DURAÇÃO DA PROVA: 3h30min

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Quantidade de
questões

Valor de cada
questão

Língua Portuguesa

10

1

Administração Pública

10

1

Informática Básica

10

2

Conhecimentos Específicos

20

3

Disciplinas

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.
RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

Siga, atentamente, a forma correta de
preenchimento do Cartão de Respostas,
conforme estabelecido no próprio.
Não haverá substituição do Cartão de Respostas
por erro do candidato.
Por motivo de segurança:
O candidato só poderá retirar-se
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
do início efetivo da prova;
Somente faltando 1 (uma) hora para o
término da prova, o candidato poderá
retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;
O candidato que optar por se retirar sem
levar o seu Caderno de Questões, não
poderá copiar suas respostas por qualquer
meio. O descumprimento dessa
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e
Ao terminar a prova, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do local, não sendo
possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.
Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

BOA PROVA!
www.funcab.org

Os três últimos candidatos deverão permanecer
na sala até que o último candidato entregue o
Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar
qualquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.

favoráveis (chuva, visibilidade ou pista ruim,
presença de pedestres etc.). Sua saúde e seu país
agradecem!

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

(OKA, José Antonio. In <http://www.ceatnet.com.br/
modules/smartsection/item.php?itemid=139>publicação:
22/08/2012. Acesso 07/12/2012. Fragmentado.)

Preste atenção: o que você vai ler aqui pode
mudar sua vida.

Questão 01

Todos os dias, saímos para ir ao trabalho, à
escola ou por tantos outros motivos, atravessando
ruas e estradas, caminhando, seguindo num carro ou
num ônibus, e de um jeito ou de outro chegando aos
nossos destinos. Mas qualquer que seja esse
destino, existe algo em comum nesses
deslocamentos: fazemos uma escolha que é a pressa
ou não com que os realizamos.
O problema é quando escolhemos seguir com
pressa, e essa escolha, mesmo sem pensar, pode
mudar nossas vidas, de um jeito que não queremos.
Falando sem rodeios: a pressa – o excesso de
velocidade – tem provocado mais pessoas feridas e
também mais mortes por acidentes de trânsito no
país. [...].
...................................................................................
Mas afinal, o que é excesso de velocidade?
Existem aqueles que pensam que dirigir um pouco
acima do limite não é problema e nem arriscado. Não
é bem assim, simplesmente porque nossos corpos
são frágeis e as lesões aumentam muito com um
pequeno aumento da velocidade nas colisões ou nos
atropelamentos.
No caso dos atropelamentos, estudos indicam
que 9 em cada 10 pessoas sobrevivem se o impacto
ocorrer a 30 km/h, que metade morrerá se for a
40 km/h e que a maioria – 9 em 10 – morrerá se for a
50 km/h. Ou seja, basta ocorrer a 50 km/h para que a
chance de morrermos seja quase certa.[...].
Além disso, por mais equipado que seja nosso
veículo, ele não para na hora, como todos sabemos.
Mas o que muitos não percebem é que a distância de
frenagem multiplica-se com o aumento da velocidade
– é proporcional ao quadrado da velocidade.
Exemplificando, para frear e parar a 30 km/h, o carro
percorrerá cerca de 5 metros. Já a 60 km/h, serão
mais de 20 m. Repare que a velocidade dobrou e a
distância foi multiplicada por quatro. Veículos
grandes, como caminhões e ônibus, precisam de
distâncias ainda maiores para parar ou diminuir para
desviar.
Baseados nessas e outras informações, os
limites de velocidade são estabelecidos e
fiscalizados. Os que reclamam da fiscalização do
excesso de velocidade ou por ter sido multado por
estar só “um pouco” acima do limite, não se dão conta
que, aquilo que o “forçou” a reduzir a velocidade,
pode ter salvado sua vida e de outros.
...................................................................................
O futuro melhor depende de nossas ações
hoje: respeite o limite de velocidade e diminua
quando as condições para o tráfego não forem

A partir da leitura global do texto, a opção em que se
transcreveu um trecho que melhor justifica o título
“Preste atenção: o que você vai ler aqui pode mudar
sua vida.” é:
A) “Mas qualquer que seja esse destino, existe algo
em comum nesses deslocamentos: fazemos uma
escolha que é a pressa ou não com que os
realizamos.” (parágrafo 1)
B) “Existem aqueles que pensam que dirigir um
pouco acima do limite não é problema e nem
arriscado.” (parágrafo 3)
C) “Além disso, por mais equipado que seja nosso
veículo, ele não para na hora, como todos
sabemos.” (parágrafo 5)
D) “Veículos grandes, como caminhões e ônibus,
precisam de distâncias ainda maiores para parar
ou diminuir para desviar.” (parágrafo 5)
E) “Os que reclamam da fiscalização do excesso de
velocidade ou por ter sido multado por estar só
‘um pouco’ acima do limite, não se dão conta que,
aquilo que o ‘forçou’ a reduzir a velocidade, pode
ter salvado sua vida e de outros.” (parágrafo 6)
Questão 02
Para defender seu ponto de vista sobre o problema do
excesso de velocidade, o autor do texto utiliza
argumentos que, principalmente, chamam a atenção
do leitor sobre:
A) a relação entre número de mortes e limites de
velocidade a partir de estudos anteriormente
feitos.
B) a falta de especialização dos agentes de trânsito
na fiscalização dos excessos dos motoristas.
C) a ineficácia das autoridades com respeito à
educação preventiva de acidentes fatais no
trânsito das cidades.
D) a ausência de uma legislação brasileira que coíba
os excessos cometidos pelos motoristas nas
estradas do país.
E) a alta tecnologia empreendida pelas indústrias na
fabricação de automóveis que conseguem atingir
uma velocidade cada vez maior.
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Questão 03

Questão 05

A alternativa em que melhor se reescreveu o período
“Além disso, por mais equipado que seja nosso
veículo, ele não para na hora, como todos sabemos.”
considerando a norma culta da língua, e sem prejuízo
para o sentido original do texto, é:

A opção em que a palavra MAIS está empregada com
o mesmo sentido e a mesma classificação gramatical
que as destacadas no período “Falando sem rodeios:
a pressa – o excesso de velocidade – tem provocado
MAIS pessoas feridas e também MAIS mortes por
acidentes de trânsito no país.” é:

A) Além disso, porque nosso veículo é mais
equipado, ele não para na hora, como todos
sabemos.
B) Além disso, embora nosso veículo seja mais
equipado, ele não para na hora, como todos
sabemos.
C) Além disso, quanto mais equipado for nosso
veículo, ele não para na hora, como todos
sabemos.
D) Além disso, quando nosso veículo é mais
equipado, ele não para na hora, como todos
sabemos.
E) Além disso, logo que seja mais equipado nosso
veículo, ele não para na hora, como todos
sabemos.

A) MAIS fiscalização nas estradas poderia minimizar
os acidentes que ocorrem pela falta de respeito ao
limite de velocidade.
B) Não quero MAIS ter carros possantes e velozes; é
melhor ter um carro popular já que os limites de
velocidade não ultrapassam 100 km/hora.
C) Quanto MAIS veloz é o carro, mais dirigimos com
imprudência no trânsito e cometemos excessos
que podem ser fatais.
D) Fiscalizar MAIS e melhor, além de punir os
motoristas que ultrapassam o limite de
velocidade, deve ser o objetivo das autoridades.
E) Precisamos nos preocupar MAIS com as regras
definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, pois
estas são definidas por estudiosos no assunto.

Questão 04
Considere a regência do verbo IR no período “Todos
os dias, saímos para ir ao trabalho, à escola ou por
tantos outros motivos [...]”. A alternativa que, segundo
a norma culta da língua, também está correta quanto
às regras de regência verbal é:

Questão 06
Assinale a opção em que o verbo destacado no
período “REPARE que a velocidade dobrou e a
distância foi multiplicada por quatro.” está
corretamente flexionado, quando reescrevemos esse
mesmo período no modo imperativo negativo,
mantendo a mesma flexão de número e pessoa que a
originalmente usada no texto.

A) As indústrias automobilísticas preferem mais os
veículos velozes do que os seguros, já que
cabe às autoridades penalizar os motoristas que
cometem excessos no trânsito.
B) Os motoristas não lembram dos motivos pelos
quais as sinalizações informam os limites de
velocidade para um tráfego seguro.
C) Os engenheiros de segurança do trânsito
chegaram na conclusão de que o limite de
velocidade deve considerar a distância de
frenagem.
D) Todos devem visar à segurança no trânsito,
respeitando os limites de velocidade indicados
pelas placas de sinalização.
E) Não é mais possível aspirar novos e melhores
índices de acidentes fatais no trânsito, se não
conseguimos respeitar os limites de velocidade.

A) Não repareis que a velocidade dobrou e a
distância foi multiplicada por quatro.
B) Não repara que a velocidade dobrou e a distância
foi multiplicada por quatro.
C) Não repare que a velocidade dobrou e a distância
foi multiplicada por quatro.
D) Não reparemos que a velocidade dobrou e a
distância foi multiplicada por quatro.
E) Não reparem que a velocidade dobrou e a
distância foi multiplicada por quatro.
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Questão 10

Questão 07
Considerando a compreensão que se faz da leitura do
texto, assinale a alternativa em que se justificou
adequadamente o uso do sinal de pontuação dois
pontos (:) no último parágrafo.

Assinale a alternativa em que se transcreveu uma
palavra do texto que é acentuada pela mesma regra
de acentuação gráfica que a forma verbal SAÍMOS no
primeiro parágrafo.

A) Introduz uma explicitação do autor sobre as
“ações”, palavra citada anteriormente.
B) Apresenta um novo ponto de vista do autor sobre
os estudos desenvolvidos.
C) Anuncia a fala de uma autoridade no assunto
discutido no texto.
D) Enumera itens e artigos que conferem
credibilidade às leis de trânsito.
E) Marca que a ideia seguinte é a citação de um outro
pesquisador sobre o trânsito.

A)
B)
C)
D)
E)

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questão 11
Assinale a alternativa correta a respeito dos agentes
públicos.

Questão 08

A) Os agentes públicos são uma espécie dentro do
gênero servidores públicos.
B) A invalidade da investidura de um agente público
acarreta, por si só, a invalidade dos atos que este
praticou.
C) Os agentes públicos devem obrigatoriamente
integrar a Administração direta.
D) O conceito de agente público não abrange os
agentes políticos.
E) Os particulares em atuação colaboradora com o
Poder Público compõem um dos grandes grupos
em que se subdividem os agentes públicos.

Assinale a alternativa em que o termo destacado
desempenha a mesma função sintática que a
expressão AO TRABALHO, no primeiro período do
texto: “Todos os dias, saímos para ir AO TRABALHO,
à escola ou por tantos outros motivos [...]”.
A) “O problema é quando escolhemos seguir com
pressa, e ESSA ESCOLHA, mesmo sem pensar,
pode mudar nossas vidas, de um jeito que não
queremos.” (parágrafo 2)
B) “Não é bem assim, simplesmente porque nossos
corpos são frágeis e as lesões aumentam muito
com um pequeno aumento da velocidade NAS
COLISÕES OU NOS ATROPELAMENTOS.”
(parágrafo 3)
C) “No caso dos atropelamentos, estudos indicam
que 9 em cada 10 pessoas sobrevivem se O
IMPACTO ocorrer a 30 km/h, [...]” (parágrafo 4)
D) “Mas o que muitos não percebem é que a
distância de frenagem multiplica-se com o
aumento da velocidade – é PROPORCIONAL ao
quadrado da velocidade.” (parágrafo 5)
E) “Baseados nessas e outras informações, os
limites de velocidade são ESTABELECIDOS E
FISCALIZADOS.” (parágrafo 6)

Questão 12
Acerca da diferença entre cargo, emprego e função
públicos, é correto afirmar:
A) Emprego é expressão aplicável apenas para a
iniciativa privada, sendo o empregado público
ocupante de cargo.
B) A função pública é exercida apenas pelos
empregados públicos, sendo os ocupantes de
cargos indicados para funções comissionadas.
C) Os empregados públicos são contratados sob o
regime trabalhista, ao passo que os titulares de
cargos submetem-se a regime estatutário.
D) A Administração direta vale-se de empregados
públicos, enquanto a indireta de titulares de
cargos públicos.
E) A função pública somente pode ser exercida por
empregados públicos.

Questão 09
Das palavras retiradas do texto, assinale aquela que
destoa das demais quanto ao processo de formação
pelo qual foi constituída:
A)
B)
C)
D)
E)

distâncias.
também.
frágeis.
veículo.
morrerá.

velocidade.
simplesmente.
informações.
fiscalização.
escolha.
04

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 15

Questão 13
Segundo o regime jurídico único, estabelecido pela
Constituição Federal:

A responsabilidade civil da Administração Pública por
danos que os agentes nessa qualidade, causarem a
terceiros, depende da demonstração de:

A) Os servidores da Administração direta, bem como
os das autarquias, fundações públicas e
empresas públicas, no âmbito federal, estadual e
municipal, devem se sujeitar ao mesmo regime
jurídico.
B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios devem instituir, no âmbito de sua
competência, regime jurídico único e planos de
carreira para os servidores da Administração
pública direta, das autarquias e das fundações
públicas.
C) As pessoas jurídicas de direito público somente
podem contar com servidores sob o regime de
emprego público, reservados os cargos públicos
para os agentes políticos.
D) Os servidores públicos devem se sujeitar ao
mesmo regime jurídico dos trabalhadores
empregados por empresas privadas,
sujeitando-se às normas da CLT.
E) Os servidores públicos e os agentes políticos
devem se sujeitar ao mesmo regime jurídico.

A)
B)
C)
D)
E)

culpa.
dolo.
ilicitude.
improbidade.
nexo de causalidade.

Questão 16
O poder de os agentes administrativos elegerem,
entre as várias condutas possíveis, a que traduz
maior conveniência e oportunidade para o interesse
público denomina-se poder:
A)
B)
C)
D)
E)

vinculado.
hierárquico.
discricionário.
regulamentar.
de império.

Questão 17
A respeito do poder de polícia, assinale a alternativa
correta.

Questão 14
Sobre a aplicação de penas ao servidor, por infração
disciplinar, é correto afirmar:

A) O poder de polícia se manifesta apenas de
maneira repressiva, e não preventiva.
B) As pessoas administrativas de direito privado não
podem exercer poder de polícia.
C) É possível o exercício de poder de polícia
fiscalizatório por entidade privada, delegando-se
o poder de criação das normas restritivas de
polícia.
D) A polícia administrativa possui caráter
exclusivamente preventivo.
E) No exercício do poder de polícia administrativa,
não depende a Administração da intervenção de
outro poder para torná-lo efetivo.

A) Devem ser necessariamente precedidas de
procedimento em que sejam observados o prévio
contraditório e a ampla defesa.
B) Devem observar o contraditório, que poderá ser
posterior à aplicação da pena.
C) Devem ser necessariamente precedidas de
procedimento em que sejam observados o
contraditório e a ampla defesa, salvo na hipótese
de punição sumária.
D) Os critérios de conveniência, oportunidade e
justiça dos atos administrativos punitivos são de
análise privativa do Poder Judiciário.
E) A motivação da penalidade não deve ser
necessariamente expressa pelo superior
hierárquico, que pode agir por razões pessoais.
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Questão 20

Questão 18
A imperatividade, uma das características dos atos
administrativos, significa que estes:

O controle do mérito da conduta administrativa
compete:

A) somente podem determinar outros atos ou
omissões, não podendo se revestir de caráter
permissivo ou de consentimento.
B) são cogentes, obrigando a todos que se
encontrem em seu círculo de incidência.
C) podem ser imediatamente executados e seu
objeto imediatamente alcançado.
D) são discricionários, independentemente de quem
os tenha proferido.
E) trazem em si a presunção de legitimidade, isto é,
de que nasceram em conformidade com as
devidas normas legais.

A)
B)
C)
D)
E)

aos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo.
ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.
privativamente ao Poder Legislativo.
privativamente à própria Administração Pública.
privativamente ao Poder Judiciário.
INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 21
No Windows XP, o local para armazenamento
temporário de arquivos excluídos é conhecido como:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 19
Assinale a alternativa correta acerca da distinção
entre aprovação, homologação e visto.
A) A aprovação é manifestação discricionária a
respeito de outro ato, ao qual pode ser prévia ou
posterior, ao passo que a homologação é
vinculada e posterior, enquanto que o visto
limita-se à verificação da legitimidade formal de
outro ato.
B) A homologação é manifestação discricionária a
respeito de outro ato, ao qual pode ser prévia ou
posterior, ao passo que a aprovação é vinculada e
posterior, enquanto que o visto limita-se à
verificação da legitimidade formal de outro ato.
C) A homologação é manifestação discricionária a
respeito de outro ato, ao qual pode ser prévia ou
posterior, ao passo que o visto é vinculado e
posterior, enquanto que a aprovação limita-se à
verificação da legitimidade formal de outro ato.
D) Não há distinção entre visto e aprovação, sendo
que a distinção entre estes atos e o de
homologação é de que esta é vinculada, enquanto
aqueles são discricionários.
E) Não há distinção entre visto e homologação,
sendo que a distinção entre estes atos e o de
aprovação é de que esta é vinculada, enquanto
aqueles são discricionários.

área de transferência.
barra de tarefas.
meus documentos.
lixeira.
área de trabalho.

Questão 22
No Windows XP, o modo de exibição do Windows
Explorer que permite apresentar o conteúdo da janela
em forma de listagem, contendo algumas
informações dos arquivos (tamanho, tipo e data de
modificação) e das pastas (data de modificação), é:
A)
B)
C)
D)
E)

miniaturas.
ícones.
lado a lado.
lista.
detalhes.

Questão 23
Analise as seguintes sentenças em relação ao Word
2003.
I. É possível ter um nome de arquivo com até
256 caracteres.
II. Podem ser utilizadas letras maiúsculas e letras
minúsculas, mas não é permitido existir espaços
entre os caracteres nos nomes de arquivos.
III. Os sistemas operacionais anteriores ao Windows
XP possuem a mesma convenção para nomes de
arquivos que a utilizada pelo Windows XP.
Está(ão) correta(s) apenas:
A)
B)
C)
D)
E)
06
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Questão 28

Questão 24
No Word 2003, existe uma opção de configuração
que permite a recuperação do arquivo caso haja
algum problema (queda de energia, por exemplo) que
ocasione uma saída brusca do processador de
textos. Essa opção é conhecida como:
A)
B)
C)
D)
E)

Analise as seguintes sentenças em relação ao Excel
2003.
I. É possível trabalhar com mais de um arquivo
aberto e exibido ao mesmo tempo na tela.
II. O Excel permite que se trabalhe com no máximo
12 planilhas em uma pasta de trabalho.
III. Não é possível trocar dados diretamente entre
planilhas utilizando os comandos copiar e colar,
pois as planilhas só permitem a troca por meio da
importação e da exportação de dados.

gravação rápida.
autoformatação.
verificação ortográfica.
tabulação.
gravação automática.

Está(ão) correta(s) apenas:
Questão 25

A)
B)
C)
D)
E)

É o padrão (default) para alinhamento na formatação
de parágrafos no Word 2003:
A)
B)
C)
D)
E)

direita.
justificado.
centralizado.
esquerda.
normal.

Questão 29
O Excel 2003 fornece dois comandos para filtrar
listas. São eles:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 26
No Word 2003, se após o envio de um documento
para impressão for dado um duplo clique no ícone que
surge com uma impressora na barra de status,
ocorrerá o(a):
A)
B)
C)
D)
E)

I.
II.
III.
I e II.
I e III.

abertura do modo “visualizar impressão”.
cancelamento da impressão.
abertura do painel de controle.
início da impressão pendente.
abertura da janela imprimir.

autocálculo e autofiltro.
filtro avançado e autocálculo.
autofiltro e filtro avançado.
atingir meta e autofiltro.
autocorreção e filtro avançado.

Questão 30
São precauções ou medidas de combate para
prevenir a contaminação ou evitar a destruição de
dados por vírus em uma rede local da sua empresa,
EXCETO:
A) não utilizar programas piratas.
B) fazer backup regularmente.
C) usar o compartilhamento da rede sempre que
possível.
D) evitar abrir arquivos de origem desconhecida ou
de procedência suspeita.
E) não utilizar programas da Internet de procedência
duvidosa.

Questão 27
No Excel 2003, é possível ajustar todas as colunas de
uma planilha com uma largura padrão desejada. Para
isso, basta clicar no menu:
A) editar, submenu layout, opção coluna e digitar o
valor desejado.
B) formatar, submenu coluna, opção largura padrão
e digitar o valor desejado.
C) inserir, submenu coluna, opção largura padrão e
digitar o valor desejado.
D) formatar, submenu layout, opção coluna e digitar o
valor desejado.
E) ferramentas, submenu coluna, opção largura
padrão e digitar o valor desejado.

07

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 34
A gravação do número de identificação veicular (VIN)
no chassi deverá ser feita, no mínimo em dois pontos,
quando se tratar de:

Questão 31
O Sistema Nacional de Identificação Automática de
Veículos (SINIAV) prevê a instalação do dispositivo
de identificação denominado “placa eletrônica” no
veículo. A falta dessa placa acarreta penalidade de
multa e a seguinte medida administrativa:

A) tratores, veículos protótipos utilizados
exclusivamente para competições esportivas e
caminhões.
B) viaturas militares operacionais das Forças
Armadas e bondes.
C) ônibus e micro-ônibus.
D) reboques e semirreboques.
E) tratores de rodas e utilitários.

A) remoção do veículo.
B) retenção do veículo.
C) recolhimento do Certificado de Registro do
Veículo.
D) recolhimento do Licenciamento Anual.
E) apreensão do veículo.

Questão 35
De acordo com a Resolução CONTRAN n° 241/2007,
o código de cadastramento do fabricante de placa e
tarjeta é composto por três algarismos, seguidos da
sigla da Unidade da Federação e:

Questão 32
Registrar e licenciar, na forma da legislação,
ciclomotores, fiscalizando, autuando, aplicando
penalidades e arrecadando multas decorrentes de
infrações, no âmbito de sua circunscrição, são
competências dos(as):

A)
B)
C)
D)
E)

A) órgãos e entidades normativos da União.
B) órgãos e entidades executivos rodoviários dos
municípios.
C) órgãos e entidades executivos de trânsito dos
Estados e do Distrito Federal.
D) Polícias Militares dos Estados e do Distrito
Federal.
E) órgãos e entidades executivos de trânsito dos
municípios.

do nome do município de origem.
da especificação do tipo de veículo.
dos dois últimos algarismos do ano de fabricação.
do Código RAL.
do número do chassi.

Questão 36
João fabrica veículos artesanalmente. Sendo assim,
o limite máximo de veículos que João poderá registrar
e licenciar anualmente, no período de 1º de janeiro a
31 de dezembro, corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 33
A vistoria de veículos NÃO será realizada em razão
de:
A) transferência de propriedade.
B) mudança de domicílio intermunicipal do
proprietário do veículo.
C) mudança de domicílio interestadual do
proprietário do veículo.
D) veículo sinistrado com laudo pericial de perda
total, no caso de transferência de domicílio do
proprietário.
E) alteração de características do veículo.

um veículo.
três veículos.
cinco veículos.
sete veículos.
dez veículos.

Questão 37
Em relação ao peso e à dimensão dos veículos, é
correto afirmar que:
A) a largura máxima é de 2,60 metros.
B) a altura máxima é de 4,50 metros.
C) o comprimento total de veículos não articulados é
de, no máximo, 15 metros.
D) o limite máximo de peso bruto total para veículo
não articulado é de 30 toneladas.
E) o limite máximo de peso peso bruto total para
veículos como reboque ou semirreboque, exceto
caminhão, é de 40 toneladas.
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Questão 41

Questão 38
A autoridade com circunscrição sobre a via poderá
conceder, aos guindastes sobre caminhões,
autorização especial de trânsito, com prazo de:
A)
B)
C)
D)
E)

Os veículos licenciados no exterior que possuam
registro de infração cometida em vias públicas do
território nacional somente poderão deixar o território
nacional mediante a prévia quitação do valor da multa
correspondente. Havendo recusa ao pagamento da
multa, será aplicada a medida administrativa de:

seis meses.
dez meses.
um ano.
dois anos.
três anos.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 39
Em relação à segurança dos veículos, pode-se
afirmar:

retenção do veículo.
remoção do veículo.
apreensão do veículo.
recolhimento do Certificado de Registro.
recolhimento da Carteira Nacional de
Habilitação.

Questão 42

A) É vedado, nas áreas envidraçadas do veículo, o
uso de cortinas nos veículos em movimento que
possuam espelhos retrovisores em ambos os
lados.
B) Os veículos em circulação terão suas condições
de segurança avaliadas mediante inspeção, na
forma e periodicidade estabelecidas pelo
DENATRAN.
C) O cinto de segurança é equipamento obrigatório,
inclusive para os veículos destinados ao
transporte de passageiros em percursos em que
seja permitido viajar em pé.
D) O encosto de cabeça é obrigatório para todos os
tipos de veículos automotores, segundo norma
estabelecida pelo CONTRAN.
E) É permitido o uso de inscrição de caráter
publicitário no para-brisa e na traseira dos
veículos.

De acordo com a legislação de trânsito vigente, os
veículos devem ser equipados com dispositivo
antifurto. Estão isentos dessa obrigatoriedade os
veículos:
A) de fabricação artesanal.
B) de carroceria Dolly, dentre aqueles de tipo
reboque ou semirreboque.
C) de aluguel, tipo táxi.
D) oficial, de representação diplomática.
E) de tração, com carga não superior a 10 toneladas.

Questão 43
Segundo a legislação de trânsito, a instalação e o
funcionamento simultâneo de faróis, independente
de suas finalidades, ficam limitados a no máximo:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 40
O auto de infração valerá como notificação da
autuação quando:
A) não for expedida a notificação de autuação no
prazo de 30 dias.
B) não for possível a identificação do condutor.
C) o condutor for autuado em flagrante.
D) o proprietário for responsável juntamente com o
condutor pelo cometimento da infração.
E) for assinado pelo condutor e este for o proprietário
do veículo.

cinco faróis.
seis faróis.
sete faróis.
oito faróis.
nove faróis.

Questão 44
Segundo a Resolução CONTRAN n° 209/2006, na
emissão do CRV será obrigatória a impressão do
código numérico de segurança na parte:
A) superior direita do certificado, abaixo do número
do CRV.
B) superior direita do certificado, acima do número
do CRV.
C) inferior direita do certificado, acima do número do
CRV.
D) inferior direita do certificado, abaixo do número
do CRV .
E) superior esquerda do certificado, abaixo do
número do CRV.
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Questão 48

Questão 45

Em relação ao registro de veículos, é correto afirmar:

Os veículos novos não estão sujeitos ao
licenciamento e terão sua circulação regulada
durante o trajeto entre:
A)
B)
C)
D)
E)

A) Todo veículo automotor, elétrico, articulado,
reboque ou semirreboque deve ser registrado
perante o DENATRAN.
B) O veículo de uso bélico deve ser registrado pelo
DETRAN.
C) O proprietário de veículo irrecuperável, ou
definitivamente desmontado, deve requerer a
baixa do veículo, no prazo e forma estabelecidos
pelo CETRAN, sendo permitida a remontagem do
veículo.
D) Efetuada a baixa do veículo, deve ser esta
comunicada no prazo de até 30 dias, ao
RENAVAM.
E) Não será expedido novo Certificado de Registro
de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de
multas de trânsito ambientais, vinculadas ao
veículo, independentemente da responsabilidade
pelas infrações cometidas.

a concessionária e o domicílio do proprietário.
a montadora e o estado de destino.
o país de origem e o país de destino.
a alfândega e o estado de destino.
a fábrica e o município de destino.

Questão 46
Conduzir o veículo sem o extintor de incêndio, ou
ainda, estando ele ineficiente ou inoperante, é uma
infração de natureza:
A)
B)
C)
D)
E)

leve.
média.
grave.
gravíssima.
gravíssima, com o valor da multa multiplicado por
3 vezes.

Questão 49
É vedada a fabricação de veículo artesanal do tipo:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 47
O agente de trânsito, ao apreender um veículo, deve
emitir o Termo de Apreensão de Veículo. No
preenchimento do Termo, deve o agente especificar,
entre outras informações:

ônibus, micro-ônibus e caminhão.
bicicleta, reboque e caminhonete.
motocicleta, motoneta e ciclomotor.
camioneta, utilitário e automóvel.
triciclo, quadriciclo e trator.

Questão 50
A) os objetos que se encontram no veículo e os
equipamentos obrigatórios inoperantes.
B) o estado geral da lataria e da pintura e os danos
causados por acidente, se for o caso.
C) a identificação do proprietário e do condutor,
obrigatoriamente.
D) dados que permitam a precisa identificação do
veículo e os objetos que o proprietário não quiser
deixar no veículo.
E) a assinatura do proprietário, do condutor e do
agente de trânsito responsável pela apreensão.

Portar no veículo placas de identificação em
desacordo com as especificações e modelos
estabelecidos pelo CONTRAN e transitar com o
veículo derramando combustível ou lubrificante que
esteja utilizando são, respectivamente, infrações de
natureza:
A)
B)
C)
D)
E)
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leve e grave.
leve e média.
média e gravíssima.
média e grave.
grave e gravíssima.

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

