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ESTE CADERNO DE QUESTÕES É DO TIPO B - PONTO. 

MARQUE NA SUA FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA. 
 
 

Cargo: 001 - Assistente Técnico Administrativo 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES: 

1. Confira se o cargo descrito acima é o mesmo para o qual você se inscreveu. 

2. Confira se este CADERNO DE QUESTÕES contém a Proposta de Redação e 55 questões de múltipla 
escolha, das quais você deverá responder somente 50. As questões de 46 a 50 são relativas a língua 
estrangeira, atente-se a responder somente as questões da língua estrangeira por você escolhida no 
ato da inscrição (Inglês ou Espanhol).  

3. Verifique, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA e na FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO recebidas, se os 
seus dados foram impressos corretamente. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

4. Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios da FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA e da 
FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO, utilizando, de preferência, caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5. Transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA, com caligrafia legível, 
considerando as letras maiúscula e minúscula, a seguinte FRASE: 

Escrever é ter a companhia do outro. 

6. Marque na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA, no espaço apropriado, a opção correspondente ao tipo de 
prova. SUA PROVA É O TIPO B - PONTO. 

7. Não dobre, não amasse e nem manche a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA e a FOLHA OFICIAL DE 
REDAÇÃO. Elas somente poderão ser substituídas caso a barra de reconhecimento para leitura óptica 
esteja danificada. 

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

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

10. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

11. Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar a sua FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na 
avaliação. 

12. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES, a FOLHA DEFINITIVA DE 
RESPOSTA e a FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO. Somente serão corrigidas as redações transcritas na 
FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO. 

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

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

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

 

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________________ 
 

RG:_______________________________   Nº DE INSCRIÇÃO: ___________________ 

 
 

TIPO 

B 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto para responder às questões de 01 a 05. 
 

O Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde. 
Acredito que se um homem vivesse a sua vida plenamente, 
desse forma a cada sentimento, expressão a cada 
pensamento, realidade a cada sonho, acredito que o mundo 
beneficiaria de um novo impulso de energia tão intenso que 
esqueceríamos todas as doenças da época medieval e 
regressaríamos ao ideal helênico*, possivelmente até a algo 
mais depurado e mais rico do que o ideal helênico. Mas o 
mais corajoso homem entre nós tem medo de si próprio. A 
mutilação do selvagem sobrevive tragicamente na 
autonegação que nos corrompe a vida. Somos castigados 
pelas nossas renúncias. Cada impulso que tentamos 
estrangular germina no cérebro e envenena-nos. O corpo 
peca uma vez, e acaba com o pecado, porque a ação é um 
modo de expurgação. Nada mais permanece do que a 
lembrança de um prazer, ou o luxo de um remorso. A única 
maneira de nos livrarmos de uma tentação é cedermos-lhe. 
Se lhe resistirmos, a nossa alma adoece com o anseio das 
coisas que se proibiu, com o desejo daquilo que as suas 
monstruosas leis tornaram monstruoso e ilegal. Já se disse 
que os grandes acontecimentos do mundo ocorrem no 
cérebro. É também no cérebro, e apenas neste, que ocorrem 
os grandes pecados do mundo. 
*Ideal helênico: refere-se ao ideal de beleza e perfeição cultuado na antiguidade 
grega clássica. 
 

Questão 01 

“Se lhe resistirmos, a nossa alma adoece com o anseio 
das coisas que se proibiu” [...] 

 

O conectivo sublinhado no trecho acima denota circunstância de 
A causa. 
B conclusão. 
C condição. 
D explicação. 
E finalidade. 

Questão 02 

“Somos castigados pelas nossas renúncias.” 
 

Como ficará escrita a oração acima se o verbo grifado for 
conjugado na segunda pessoa do singular do presente do 
subjuntivo? 
A Sejais castigados pelas tuas renúncias. 
B Serias castigado pelas tuas renúncias. 
C És castigado pelas suas renúncias. 
D Fôsseis castigados pelas suas renúncias. 
E Sejas castigado pelas tuas renúncias. 

Questão 03 
De acordo com o texto, entende-se que viver plenamente é o 
ser humano 
A satisfazer seus desejos e realizar os seus sonhos. 
B postergar seus sonhos e sentimentos mais íntimos. 
C beneficiar o mundo com toda sua energia e esquecer do 

medo de si próprio. 
D dar forma a todos os seus sonhos e viver o ideal helênico. 
E esquecer os ideais helênicos e expressar cada sentimento 

que possui. 

Questão 04 
De acordo com o texto, deve-se 
I pecar apenas uma vez na vida; 
II sucumbir à tentação que surgir para ela desaparecer; 
III banir as nossas angústias e sofrimentos. 
 

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

Questão 05 

“Já se disse que os grandes acontecimentos do mundo 
ocorrem no cérebro.” 

 

De acordo com o texto e sem a perda de sentido, a palavra 
grifada no trecho acima pode ser substituída por:  
A duradouros 
B abundantes 
C copiosos 
D marcantes 
E complexos 

Questão 06 
Assinale a alternativa que apresenta uma oração em que 
NÃO há uso do recurso expressivo da ambiguidade: 
A A atriz deixou a plateia muito entristecida. 
B O médico examinou o seu filho com dor de ouvido. 
C Ana Lúcia viu o acidente do carro. 
D A ministra analisou o documento entediada. 
E Eu já fraturei a perna em vários lugares. 

Questão 07 
Estabelecem relação de paronímia entre si apenas os dois 
vocábulos expostos na alternativa: 
A anteceder e suceder. 
B descrição e discrição. 
C casa e residência. 
D Ásia e Oceania. 
E manga (fruta) e manga (parte da roupa). 

Questão 08 
Em qual das alternativas abaixo a oração dada NÃO 
apresenta erro de concordância nominal? 
A É proibido a permanência de desconhecidos neste local. 
B Seguem anexo as fichas para cadastro dos funcionários. 
C Foram escolhidos bastantes estudantes para a formação 

do grêmio estudantil. 
D Ganhei duas camisas cinzas e dois sapatos azul-

marinhos. 
E O rapaz está, de acordo com as normas estabelecidas, 

quites com suas obrigações militares. 

Questão 09 

Comemos o que somos. 

O pronome que, sublinhado na oração acima, é classificado, 
morfologicamente, como:             
A Pessoal reto. 
B Interrogativo. 
C Demonstrativo. 
D Indefinido.   
E Relativo. 

Questão 10 
Analise as orações abaixo: 
I  Somos o que comemos.             II Comemos o que somos. 
 

Sobre ambas as orações, podemos afirmar que:  
A Há ocorrência de sujeito simples. 
B Apresentam sujeito indeterminado. 
C Não possuem sujeito. 
D Há ocorrência de sujeito oculto. 
E Apresentam sujeito composto. 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 
 

Questão 11 
A quem compete o julgamento dos recursos interpostos 
contra penalidades aplicadas pelos órgãos e entidades 
executivos de trânsito ou rodoviários? 
A Às Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. 
B Ao Conselho Estadual de Trânsito e Infrações. 
C Ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal. 
D Ao Conselho das Cidades. 
E Às Câmaras Temáticas de Infrações. 
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Questão 12 
De acordo com a Resolução nº 300/2008, quanto ao 
procedimento administrativo, no que tange a condutor 
envolvido em acidente grave, em caso de não acolhimento da 
defesa, ou do seu não exercício no prazo legal, a autoridade 
de trânsito determinará ao condutor a submissão de alguns 
exames, dentre os quais NÃO podemos considerar 
A de aptidão cognitiva. 
B avaliação psicológica. 
C escrito, sobre legislação de trânsito. 
D noções de primeiros socorros.  
E de aptidão física e mental. 
 

Questão 13 

De acordo com a Resolução n⁰ 300/2008, a autoridade de 
trânsito competente para determinar a submissão a novos 
exames do condutor envolvido em acidente grave deverá 
expedir notificação ao condutor e tendo esgotados todos os 
meios previstos, a autoridade de trânsito competente deverá 
notificar o condutor, na forma da lei, por: 
A Intimação.  
B Procuração. 
C Edital. 
D Notificação. 
E Carta Administrativa. 

Questão 14 
Conforme previsto pela Resolução nº 299/2008, que dispõe 
sobre a padronização dos procedimentos para apresentação 
de defesa de autuação e recurso, em 1ª e 2ª instâncias, 
contra a imposição de penalidade de multa de trânsito, a 
defesa ou recurso deve ser apresentado com alguns 
documentos, dentre os quais: 
I requerimento de defesa ou recurso; 
II original da notificação de autuação, notificação da 

penalidade e auto de infração; 
III cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento 

de Veículo); 
IV procuração, quando for o caso. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, II e III. 
B II, III e IV. 
C I, III e IV. 
D II e III. 
E I e III. 

Questão 15 
Tendo em vista a Resolução nº 299/2008, a defesa ou 
recurso não será conhecido quando: 
I for apresentado fora do prazo legal; 
II não for comprovada a legitimidade; 
III não houver a assinatura do recorrente ou seu 

representante legal; 
IV não houver o pedido, ou este for compatível com a 

situação fática. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I e II. 
B II e III. 
C II, III e IV. 
D I, II, III e IV. 
E I, II e III. 

Questão 16 
De acordo com a Resolução nº 66/1998 que institui a tabela 
de distribuição de competência dos órgãos executivos de 
trânsito, é uma infração que compete exclusivamente ao 
ESTADO: 
A Transitar com o veículo com lotação excedente. 
B Parar o veículo nos viadutos, pontes e túneis. 
C Usar buzina entre as vinte e duas e as seis horas. 
D Dirigir o veículo com o braço do lado de fora.  
E Conduzir o veículo com a cor ou característica alterada. 

Questão 17 
Ainda sobre a Resolução nº 66/1998, assinale a alternativa 
que traz uma infração que é de competência igualmente 
partilhada entre ESTADO e MUNICÍPIO. 
A Ter seu veículo imobilizado na via por falta de 

combustível. 
B Ultrapassar outro veículo pelo acostamento. 
C Bloquear a via com veículo. 
D Estacionar o veículo na contramão de direção. 
E Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial. 

Questão 18 
Quanto às campanhas permanentes pela segurança do 
trânsito, em âmbito nacional, e as competências dos 
diferentes órgãos, nos termos da Resolução nº 30/1998, 
analise as assertivas a seguir. 
I O Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN 

proporá ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN a 
promoção de campanhas permanentes pela segurança do 
trânsito, em âmbito nacional, as quais serão desenvolvidas 
em torno de temas específicos relacionados com os 
fatores de risco e com a produção dos acidentes de 
trânsito. 

II O DENATRAN deverá oferecer as condições técnicas para 
que cada tema trabalhado seja monitorado antes e depois 
da implementação da campanha, visando avaliar sua 
eficácia. 

III Os temas a serem trabalhados nas campanhas serão 
estabelecidos e aprovados anualmente pelo DENATRAN. 

 

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

Questão 19 
De acordo com suas competências, conforme previsto pela 

Resolução n⁰ 357/2010, as Juntas Administrativas de 
Recursos de Infrações (JARI) funcionam junto aos órgãos e 
entidades executivos 
I rodoviários da União e à Polícia Rodoviária Federal; 
II de trânsito ou rodoviários dos Estados e do Distrito 

Federal; 
III de trânsito ou rodoviários dos Municípios.  
 

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

Questão 20 
Sobre o Ministério das Cidades, de acordo com a Resolução 
nº 166/2004 – Diretrizes da Política Nacional de Trânsito, é 
correto afirmar que: 
A Tem o objetivo de harmonizar os respectivos orçamentos 

destinados às questões de trânsito. 
B Os assuntos de sua competência são o saneamento 

ambiental, os programas urbanos, a habitação, o trânsito 
e o transporte e mobilidade urbana.  

C É seu dever específico a implementação da civilidade no 
trânsito, tratando o respeito ao disposto no CTB como 
uma questão exclusivamente de saúde pública. 

D Dedica-se aos encaminhamentos da segurança social 
referentes às ocorrências trágicas no trânsito, grande 
parte delas imprevisíveis e, portanto, inevitáveis. 

E Está subordinado à coordenação do Sistema Nacional de 
Trânsito – SNT e está vinculado ao CONTRAN, além de 
coordenar o DENATRAN. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

Questão 21 
No sistema operacional Windows, os nomes dos arquivos e 
pastas podem conter até 256 caracteres entre letras, números 
e caracteres especiais, à exceção daqueles chamados 
reservados, que não podem ser usados em nomes de pastas 
e arquivos. Assinale a seguir a alternativa que apresenta um 
nome válido para arquivos e pastas no Windows. 
A Arquivos&Recebidos + Arquivos#Enviados 
B documentos-a-selecionar(?) 
C <Tarefas_Urgentes> 
D contatos/endereços: importante 
E arquivos dos meses de *julho* e *agosto* 

Questão 22 
De acordo com a linguagem SQL, qual comando abaixo 
retorna todos os campos da tabela Detran? 
A View *.detran from Detran 
B Select * from Detran 
C Apresenta Detran.* group by desc 
D Selecione tabela Detran from Detran 
E Consult * from Detran 

Questão 23 
No Microsoft Excel 2007 Br, para que os dados na célula 
sejam quebrados para se encaixar na largura da coluna, ou 
seja,  para que o texto seja exibido em várias linhas em uma 
única célula você deve localizar o grupo Alinhamento na guia 
Início e clicar no botão(ícone): 
A Aumentar recuo. 
B Mesclar e Centralizar. 
C Quebra de linha manual. 
D Quebrar texto automaticamente. 
E Quebra de coluna. 

Questão 24 
Dentre os nomes de arquivo exibidos abaixo, qual é uma 
apresentação do Microsoft Power Point 2007 Br? 
A Apresentação.docx 
B Slide.xlsx 
C Visual.txt 
D Documento.doc 
E Apresentar.pptx 

Questão 25 
No Microsoft Word 2007 Br, o ícone e/ou comando Pincel do 
grupo Área de Transferência, pode ser localizado na guia: 
A Inserir. 
B Início. 
C Referências. 
D Revisão. 
E Exibição. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 26 
“Aditamento a ato enunciativo ou declaratório de uma 
situação anterior criada por lei. É utilizado, também, nos 
casos de retificação e atualização de dados funcionais, 
averbando abaixo dos textos ou no verso de decretos e 
portarias pessoais (nomeação, promoção, ascensão, 
recondução, remoção, reintegração, dispensa, 
disponibilidade, demissão, aposentadoria, reintegração, 
readaptação e aproveitamento).”  
Assinale a alternativa que identifica, corretamente, o 
documento oficial ao qual a citação acima faz referência, 
conforme descrito no Manual de Redação Oficial do Poder 
Executivo do Estado do Rio de Janeiro. 
A Apostila. 
B Decreto. 
C Portaria. 
D Resolução. 
E Parecer. 

Questão 27 
 

“Ato pelo qual as autoridades competentes (titulares de 
órgãos) determinam providências de caráter administrativo, 
visando a estabelecer normas de serviço e procedimentos 
para o(s) órgão(s), bem como definir situações funcionais e 
medidas de ordem disciplinar.” 
A citação acima diz respeito a qual documento oficial descrito 
no Manual de Redação Oficial do Poder Executivo do Estado 
do Rio de Janeiro? 
A Apostila. 
B Decreto. 
C Resolução. 
D Parecer. 
E Portaria. 

Questão 28 
De acordo com O Manual de Redação Oficial do Poder 
Executivo do Estado do Rio de Janeiro, são palavras que 
assumem a função de conectivo ou de elemento de coesão: 
I as preposições: a, de, para, por etc.;  
II as conjunções: aqui, lá, assim, aí etc.;  
III os pronomes: ele, ela, seu, sua, este, esse, aquele, que, 

o qual, cujo etc.;  
IV os advérbios: que, para que, quando, embora, mas, e, ou 

etc.. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, II, III e IV. 
B I, II e III. 
C II, III e IV. 
D II e IV. 
E I e III. 
 

Questão 29 
Correspondência Interna (CI) é “o veículo de mensagens 
rotineiras, objetivas e simples, que não venham a criar, alterar 
ou suprimir direitos e obrigações, nem tratar de assuntos de 
ordem pessoal”. De acordo com o Manual de Redação Oficial 
do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, a CI 
substitui qual outro documento cuja nomenclatura NÃO deve 
ser mais utilizada? 
A Carta. 
B Memorando. 
C Certidão. 
D Ofício. 
E Portaria. 
 

Questão 30 
 

Segundo Contabilidade Governamental – um Enfoque 
Administrativo, a despesa pública pode ser classificada 
quanto a alguns aspectos, dentre os quais NÃO podemos 
considerar: 
A à natureza. 
B à competência político-institucional. 
C à afetação patrimonial. 
D à regularidade. 
E à determinação. 

Questão 31 
“É um quadro de contabilidade com duas seções, “receita” e 
“despesa”, em que se distribuem entradas e saídas de 
numerário, demonstram-se as operações de tesouraria e de 
dívida pública e igualam-se as duas somas com os “saldos 
de caixa” (disponível), o inicial e o existente”. 
  

O conceito descrito acima se refere ao: 
A Balanço Financeiro.  
B Balanço Compensado.  
C Balanço Adicional.  
D Balanço Corrente.  
E Balanço Tributário.  
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Questão 32 
A Receita da administração pública pode ser classificada 
conforme alguns aspectos, como quanto à natureza, em que 
a Receita pode, dentre outros, ser dividida em: 
A Geral e parcial. 
B Originária e derivada. 
C Ordinária e extraordinária. 
D Orçamentária e extra-orçamentária. 
E Efetivas e por mutações patrimoniais. 

Questão 33 
O orçamento é dividido em receitas e despesas, tanto no 
aspecto jurídico, quanto no aspecto contábil. Dado seu 
caráter de documento legislativo que autoriza ou limita a ação 
do Poder Público, o orçamento deve incluir todas as receitas 
e todas as despesas.  Assinale a alternativa CORRETA 
referente aos princípios orçamentários gerais substanciais. 
A A estrutura integrada é o princípio que pressupõe a 

existência de um órgão central de controle com 
delegações funcionando nos órgãos. Essas delegações 
são técnicas e administrativamente subordinadas à 
controladoria seccional.  

B A especificação é o princípio referente à classificação e 
designação dos itens que devem constar no orçamento. É 
um aspecto formal, mas de vital importância para que esse 
instrumento da gestão dos negócios públicos cumpra sua 
finalidade.  

C O princípio de universalidade está relacionado 
estritamente com a prática da movimentação financeira do 
Tesouro, o que significa que não deve haver recursos 
separados e independentes.  

D A publicidade é o princípio em função do qual a despesa 
deve atender ao custeio dos gastos necessários ao 
funcionamento dos organismos do Estado, bem como dos 
serviços públicos, objetivando ao atendimento da 
coletividade.   

E O controle é realizado mediante a utilização de relatórios 
contábeis e extracontábeis, bem como a realização de 
auditorias que possibilitem o conhecimento das ações 
efetivas. É exercido por intermédio da promulgação de 
leis. 

Questão 34 
 

De acordo com o livro Contabilidade Governamental – um 
Enfoque Administrativo, o inventário é a relação de todos os 
ativos e passivos componentes do patrimônio, com a 
indicação do valor desses elementos. Assinale a alternativa 
que apresenta, corretamente, um dos princípios que deve ser 
observados ao se executar um inventário.  
A Integridade é o princípio que determina que, uma vez 

fixados os limites do inventário, todos os elementos 
patrimoniais nele compreendido deverão ser objeto do 
levantamento.  

B Arrolamento é o princípio que fixa a execução do 
levantamento, que deve ocorrer no menor intervalo de 
tempo possível e no momento mais conveniente para a 
administração. 

C Especificação é o princípio que estabelece que o 
levantamento se refira a um determinado momento, 
organizando-o em sequência lógico temporal. 

D Grupamento é o princípio que estabelece os critérios de 
mensuração e avaliação, para que todos os elementos do 
patrimônio sejam os mesmos.  

E Mensuração é o princípio analítico que compreende a 
coleta de dados sobre todos os elementos ativos e 
passivos do patrimônio em determinado momento. 

 
 
 
 
 

Questão 35 
A contabilidade pública é um dos ramos mais complexos da 
ciência contábil que capta, registra, acumula, resume e 
interpreta os fenômenos das entidades de direito público 
interno através de metodologia especialmente concebida para 
tal, que se utiliza de contas escrituradas em sistemas. Dentre 
esses sistemas, NÃO podemos considerar: 
A Sistema Direcional. 
B Sistema Orçamentário.  
C Sistema Financeiro. 
D Sistema Patrimonial.  
E Sistema de Compensação. 

Questão 36 
Considerando a sistemática evolutiva que caracteriza o 
percurso da receita pública aos cofres públicos, os estágios 
que constituem a sequência operacional de que resulta seu 
recebimento são: 
I previsão; 
II majoração; 
III lançamento; 
IV arrecadação; 
V recolhimento. 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I, II e III. 
B II, III e IV. 
C III, IV e V. 
D I, III, IV e V. 
E I, II, III, IV e V. 

Questão 37 
A Lei nº 4.781, de 23 de junho de 2006, define que o 
Programa de Avaliação de Desempenho dos servidores do 
DETRAN-RJ é uma atividade permanente, e que apresenta 
dentre os seus objetivos:  
I Aferir o desempenho do servidor com vista a sua 

aprovação no estágio probatório. 
II Opinar sobre a pertinência de cursos realizados por 

servidores em relação às atribuições do cargo do servidor 
e às atividades do DETRAN-RJ, com vistas à concessão 
da Gratificação de Valorização Profissional. 

III Promover o desenvolvimento das competências 
funcionais, identificando as lacunas de capacitação e 
determinando as ações adequadas ao desenvolvimento 
profissional dos servidores.  

 

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

Questão 38 
Considerando a Lei nº 4.781, de 23 de junho de 2006, analise 
as assertivas a seguir sobre a Progressão Funcional. 
I A progressão funcional importa na majoração do 

vencimento do servidor, correspondente à elevação de 
um padrão na faixa que ocupa na tabela de vencimentos.  

II A progressão funcional dar-se-á a cada 3 (três) anos de 
efetivo exercício do servidor no DETRAN-RJ, a contar da 
aprovação do servidor no estágio probatório e da data do 
enquadramento dos atuais servidores, na forma prevista 
no Capítulo XI da lei 4781/2006.  

III A progressão funcional será concedida por ato do 
Presidente do DETRAN-RJ. 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A II e III. 
B I e II. 
C I, II e III. 
D II. 
E I. 
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Questão 39 
De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, Decreto nº 
2.479, de 08 de março de 1979, ao funcionário é PROIBIDO: 
I Retirar objetos de órgãos estaduais, salvo quando 

autorizado por escrito pela autoridade competente. 
II Dedicar-se, nos locais e horas de trabalho, a palestras, 

leituras ou quaisquer outras atividades estranhas ao 
serviço, inclusive ao trato de interesses de natureza 
particular. 

III Referir-se de modo depreciativo, em informação, parecer 
ou despacho, às autoridades e atos da Administração 
Pública, ou censurá-los, pela imprensa ou qualquer outro 
órgão de divulgação pública, podendo, porém, em 
trabalho assinado, criticá-los, do ponto de vista 
doutrinário ou da organização do serviço. 

IV Faltar ao serviço, sendo estudante matriculado em 
estabelecimento de ensino de qualquer grau, oficial ou 
reconhecido, sem prejuízo do seu vencimento ou de 
quaisquer direitos e vantagens, nos dias de provas ou de 
exames, ainda que mediante apresentação de atestado 
fornecido pelo respectivo estabelecimento. 

São proibições determinadas no Estatuto as descritas 
apenas em: 
A I e II. 
B II e IV.   
C I, II, III e IV.   
D I, III e IV.  
E I, II e III.   

Questão 40 
De acordo com a Constituição Federal de 1988, a lei de 
diretrizes orçamentárias 
I compreenderá as metas e prioridades da administração 

pública federal; 
II incluirá as despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente;  
III verificará a aplicabilidade da lei orçamentária anual; 
IV disporá sobre as alterações na legislação tributária; 
V estabelecerá a política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I e II. 
B I, II e III. 
C I, II, III e V. 
D I, II, IV e V. 
E I, II, III, IV e V. 

Questão 41 
Em determinado zoológico a jaula que abriga os chimpanzés 
tem capacidade para 5 animais, possuindo 2.500m² de área. 
Atualmente, tal zoológico está em expansão e, para abrigar 
mais chimpanzés, prevê a construção de outras duas jaulas, 
essas, no entanto, com capacidade para abrigar 10 animais 
cada uma. Sendo assim, supondo que a área da jaula seja 
diretamente proporcional ao número de animais que ela 
abriga, qual será a área total ocupada pelas três jaulas 
juntas? 
A 10.000m² 
B 12.500m² 
C 15.000m² 
D 20.000m² 
E 15.500m² 

 
 
 
 
 
 
 

TABELA PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 42 e 43.  
 

Catálogo de Preços da Loja XT 

Itens Valor Unitário(R$) 

Camiseta R$ 15,00 

Calça R$ 32,00 

Par de meias R$ 2,50 

Par de Tênis R$ 60,00 
 

Questão 42 
Pedro comprou 2 camisetas e 1 par de tênis e teve um 
desconto de 5% no valor total da compra. Simone comprou 3 
calças e teve um desconto de 15% no valor total da compra. 
Quem gastou mais? 
A Simone, que pagou R$ 81,60. 
B Pedro, que pagou R$ 90,00. 
C Pedro, que pagou R$ 85,50. 
D Simone, que pagou R$ 96,00. 
E Nenhum dos dois, ambos gastaram a mesma quantia. 

Questão 43 
Catarina comprou 4 pares de meias e 3 pares de tênis na loja 
XT quando havia uma promoção. Nesta promoção os itens 
estavam com 20% de desconto cada um. Quanto ela pagou 
em cada par de tênis? 
A R$ 48,00 
B R$ 144,00 
C R$ 51,00 
D R$ 180,00 
E R$ 45,00 

Questão 44 
Em determinada loja, um grupo de 8 funcionários, 
trabalhando ao mesmo ritmo, atende 30 clientes a cada hora 
em que a loja permanece aberta. Recentemente, quatro 
novos funcionários foram contratados e o rendimento da loja 
aumentou. Sendo assim, considerando as condições já 
citadas e o novo número de funcionários, quantos clientes 
serão atendidos em quatro horas? 
A 120 clientes 
B 92 clientes 
C 180 clientes 
D 88 clientes 
E 160 clientes 

Questão 45 
Um aparelho eletrônico custa R$ 620,00 à vista, mas seu 
preço passa a ser R$ 868,00 se dividido em 5 prestações 
mensais. Essa diferença de preços é devida aos juros, que 
são calculados no regime simples. Assim, a taxa de juros 
cobrada ao mês por essa loja é: 
A 2% 
B 3% 
C 5% 
D 8% 
E 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO 
AS QUESTÕES DE 46 A 50 SÃO RELATIVAS A 
LÍNGUA ESTRANGEIRA, RESPONDA SOMENTE AS 
QUESTÕES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA POR VOCÊ 
ESCOLHIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO (INGLÊS OU 
ESPANHOL). 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS 

Texto para responder às questões 46 a 48. 
 

Sustainability 
The FIFA World Cup™ is the biggest single-event sporting 
competition in the world and its impact on society and the 
environment is indisputable. Staging such a world-class event 
requires careful consideration of all aspects to ensure a 
balanced approach and sustainable outcome. FIFA and the 
LOC [Local Organizing Committee] take this responsibility 
very seriously and are committed to delivering a sustainable 
event in Brazil in 2014. 
Through its worldwide reach, the FIFA World Cup also offers a 
unique platform to raise awareness and highlight selected 
social and environmental concerns on a global scale. 
Considering the interest and expectations that such an 
occasion arouses among a whole host of stakeholders, there 
is a risk of becoming overwhelmed by the large number of 
requests and opportunities. Therefore, it is essential for FIFA 
and the LOC to define a clear, ambitious and yet realistic 
focus for their approach. 
Over the coming years, the 2014 FIFA World Cup™ 
Sustainability Strategy will guide our efforts towards staging a 
sustainable event and, ultimately, contributing to building a 
better future. 

A few examples of selected activities  
• Waste management: The objective of a new waste law in 
Brazil is to better control the handling and the destination of 
waste. FIFA and the LOC will ensure that waste management 
in stadiums and other venues will be dealt with according to 
the new regulations and will promote recycling in collaboration 
with local cooperatives.  
• Volunteer training: Becoming a volunteer for the 2014 FIFA 
World Cup Brazil™ and welcoming the world to Brazil will be a 
once-in-a-lifetime experience for all participants. FIFA and the 
LOC will organise additional training modules to supplement 
the basic volunteer training and help enhance the future 
employment opportunities of the participants. (…) 
• Climate Change: Global warming is one of the most 
pressing issues of our time. One of the main factors in the 
change in temperature is the Carbon Dioxide (CO2) that is 
released into the atmosphere through human activities. FIFA 
and the LOC will estimate the carbon footprint of the 
tournament and develop measures to avoid, reduce and offset 
its emissions. (…) 
 

Adapted from  <http://www.fifa.com/ >    jun, 21-2013 

Questão 46 
“The FIFA World Cup™ is the biggest single-event sporting 
competition in the world and its impact on society and the 
environment is indisputable.” 
O sentido de indisputable no trecho acima, em português, é: 
A indispensável. 
B indiscutível. 
C importantíssimo. 
D indescritível. 
E improvável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 47 
Segundo o texto: 
A A Copa do mundo da FIFA é uma grande oportunidade 

para celebrar e esquecer um pouco os vários problemas 
sociais e ambientais que o mundo tem. 

B A Copa do mundo de futebol é o maior evento 
poliesportivo do mundo, tendo grande repercussão sobre 
a sociedade em geral. 

C A FIFA será responsável por garantir que o destino do lixo 
produzido nos estádios onde serão as partidas da Copa 
esteja em consonância com a nova lei de resíduos 
brasileira.  

D A FIFA, apesar das iniciativas, não se responsabilizará 
pelo CO2 emitido nos eventos da Copa, pois isso foge ao 
seu controle. 

E O governo do Brasil organizará módulos de capacitação 
para complementar o treinamento básico dos voluntários 
que trabalharão na Copa do Mundo, um acontecimento 
único na vida de qualquer pessoa. 

Questão 48 
“The FIFA World Cup™ is the biggest single-event sporting 
competition in the world and its impact on society and the 
environment is indisputable.” 
Há, sublinhada nas sentenças a seguir, a mesma forma de 
superlativo adjetivo apresentada em the biggest, EXCETO 
na alternativa: 
A This singer is the greatest I have heard to. 
B The sun rises at the east side. 
C Your dress is the prettiest of this party! 
D This orchestra is composed of the best musicians of the 

world. 
E In my opinion, mango is the tastiest fruit. 
 

Questão 49 
Uma turista americana abordou uma mulher que estava 
andando na rua para perguntar que horas eram. Assinale a 
alternativa que traz a pergunta feita pela turista em Inglês, na 
forma CORRETA. 
A Please, what time is it? 
B Please, what hours now? 
C Please, what time are it? 
D Please, what hours they are? 
E Please, what time we have? 

Questão 50 
Uma garota encontrou um turista e, percebendo que era 
estrangeiro, resolveu conversar com ele para praticar o 
Inglês, que é uma língua global. Ao perguntar de que país 
esse turista era, obteve como resposta: “I’m from the 
Netherlands.” Logo, o turista é proveniente da: 
A Nicarágua. 
B Alemanha. 
C Holanda. 
D Polônia. 
E Dinamarca. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL 

Texto para responder às questões de 46 a 48. 
 

Nueve normas de Tráfico nuevas que cambian su vida al volante 
PATRICIA R. BLANCO Madrid 3 JUN 2013 - 00:46  

Las normas que rigen cómo utilizan las vías todos sus 
usuarios — ya sean conductores de cualquier vehículo, de 
motor o no, o peatones —  están a punto de ser modificadas. 
La Dirección General de Tráfico (DGT) ya tiene listo el 
Reglamento General de Circulación (...). Estos son algunos 
de los nueve principales cambios: 

Velocidad. Los límites de velocidad serán modificados al 
alza y a la baja. El más polémico es el aumento a 130 
kilómetros por hora en algunos tramos de autopistas y 
autovías. (...) Se aumentará la velocidad, mediante paneles 
variables, “de forma temporal y en tramos en los que existan 
índices contrastados de seguridad, buenas condiciones de 
trazado y pavimentación y condiciones meteorológicas y 
ambientales”, según el borrador del código de circulación. 
Será la Jefatura Central de Tráfico el órgano encargado de 
gestionarlo y autorizarlo, menos en Cataluña y País Vasco, 
donde la competencia en esta materia está transferida. En las 
vías convencionales, se reducirá de 100 a 90 kilómetros por 
hora el límite máximo en las vías con una plataforma igual o 
superior a 6,5 metros de anchura. En las que sean más 
estrechas, la velocidad máxima será de 70 kilómetros, si 
existe una marca longitudinal que separe los dos sentidos, y 
de 50 en el caso contrario. En ciudad, cuyo límite máximo es 
de 50 por hora, se reducirá a 30 en las calles con un carril por 
sentido de circulación o un solo carril, y a 20, en las vías con 
plataforma única de calzada, para proteger a peatones y 
ciclistas. 
Bicicletas. La obligatoriedad por ley de que los ciclistas usen 
casco cuando circulan en ciudad ha sido la novedad más 
controvertida del nuevo código de circulación. Las 
asociaciones ciclistas, la oposición y una veintena de 
Ayuntamientos se han opuesto en bloque y, aunque se 
celebrará una ponencia para debatir el asunto, ya se ha 
sugerido que no hay marcha atrás. Pero hay otras 
modificaciones: los ciclistas podrán circular por las aceras de 
más de tres metros de anchura, y en contrasentido, en las 
calles limitadas a 30 por hora. Además, estarán permitidos los 
remolques de mercancías y personas. No ha sido atendida la 
petición de algunas asociaciones de que los ciclistas se 
desplacen por cualquier carril en ciudad, sino que deberán 
hacerlo por el derecho a no ser que necesiten girar. No 
obstante, el código introduce una cierta flexibilidad al señalar 
que se podrán usar otros carriles “cuando lo precisen”. 
Cinturón de seguridad. Salvo para aparcar o dar marcha 
atrás, se eliminan todas las exenciones. Hasta ahora, podían 
viajar sin cinturón las personas con un certificado de exención 
por razones médicas, y, cuando circulaban en ciudad, los 
taxistas, los repartidores, los conductores y pasajeros de los 
vehículos en servicio de emergencias y los profesores de 
autoescuela. (...) 
<http://politica.elpais.com/politica/2013/06/02/actualidad/1370191039_353616.html>   
Adaptado. 
 

Questão 46 
[...] “ la novedad más controvertida ” [...] 
 

Os termos destacados acima são classificados, correta e 
respectivamente, como: 
A pronome e adjetivo. 
B artigo e advérbio. 
C adjetivo e adjetivo. 
D substantivo e substantivo. 
E preposição e conjunção. 
 
 
 

Questão 47 
Semanticamente, qual palavra do primeiro parágrafo, ainda 
que de uma classe gramatical distinta, expressa sentido 
similar ao da palavra cambios? 
A conductores 
B rigen 
C modificadas 
D vehículo 
E Reglamento 

Questão 48 
De acordo com o texto, o que muda nessa nova lei com 
relação ao uso do cinto de segurança? 
A Torna-se obrigatório o uso do cinto também para 

estacionar ou dar marcha a ré, ainda que os condutores 
sejam taxistas, motoristas de serviços de emergência, 
professores de autoescola, entre outros. 

B Foram incluídos entre aqueles que são obrigados a usar o 
cinto de segurança enquanto dirigem os taxistas, os 
motoristas e também passageiros de serviços de 
emergência, os professores de autoescola, entre outros. 

C Torna-se obrigatório que os condutores, salvo se forem 
taxistas, motoristas de serviços de emergência, 
professores de autoescola e afins, usem o cinto de 
segurança até mesmo para estacionar ou dar marcha a 
ré. 

D Foram eliminadas as sanções para as pessoas com um 
certificado de saúde que justificasse a ausência do cinto 
de segurança. 

E Foram isentados do uso do cinto os taxistas, os 
motoristas e passageiros de serviços de emergência, os 
professores de autoescola, entre outros, que estejam 
dirigindo fora da cidade. 

Questão 49 
Um pedestre brasileiro precisa explicar a um turista espanhol 
como chegar ao hotel em que este tem uma reserva. Para 
chegar ao local, o turista precisará atravessar a rua, seguir 
reto e, depois, pegar a primeira à direita. Qual das 
alternativas abaixo traz corretamente essa explicação, em 
Espanhol, de como chegar ao hotel? 
A Cruza la calle, sigue recto y, después, coge la primera a 

la derecha. 
B Cruza la calle, siegue rieto y, después, piegas la primera 

a la derecha. 
C Atravesa la calle, lo sigue rieto y, después, coges primeira 

derecha. 
D Atravesa la calle, siegue todo recto y, después, piegas la 

primera derecha. 
E Atravesa la calle, sigue-lo rieto y, después, coge-lo a la 

primera derecha. 

Questão 50 
Um turista espanhol chega ao Brasil durante a Copa do 
Mundo e aborda um brasileiro com a seguinte pergunta: 
“¿Cuál és la fecha del juego Brasil y España?”. 
Assinale a alternativa que traduz corretamente, para o 
Português, a pergunta do turista: 
A Qual é o horário do jogo Brasil e Espanha? 
B Qual foi o placar do jogo Brasil e Espanha? 
C Qual é a data do jogo Brasil e Espanha? 
D A que horas fecharão os portões do estádio para o jogo 

Brasil e Espanha? 
E Qual é o seu palpite para o jogo Brasil e Espanha? 
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REDAÇÃO  **LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:** 
 

 

1 Leia atentamente a REFLEXÃO DE APOIO e a PROPOSTA DA REDAÇÃO, selecione, organize e relacione 
argumentos, fatos e opiniões para sustentar suas ideias e pontos de vista. Em seguida, estruture sua redação em língua 
portuguesa, observando a correção de linguagem, a clareza e a coerência do texto produzido. 

2 Use os espaços para rascunho indicados na presente folha. Em seguida, transcreva a redação para a FOLHA OFICIAL 
DE REDAÇÃO, nos locais apropriados, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

3 A FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO que será corrigida é identificada somente com o número de inscrição do candidato. O 
candidato que se identificar na FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO será automaticamente eliminado. 

4 A parte da FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO do candidato, onde constam o seu nome e sua assinatura, é destacável 
após o preenchimento da redação. Após o preenchimento da redação, o candidato será o responsável por destacar a 
sua identificação da FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO e entrega-la separada ao aplicador. 

5 Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta para escrever a redação na FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO. 

6 Escreva no espaço apropriado da FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO, obedecendo ao número de linhas delimitado. 

7 Você não poderá fazer nenhuma marcação (nome, número, etc) na FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO, a não ser no 
espaço a isso reservado, sob pena de ter sua prova anulada. 

8 Dê um título ao seu texto. O Título da Redação não será contado como linha de redação. 

9 Será considerada fora do tema, recebendo nota zero, a redação que fugir completamente ao assunto proposto pelo 
tema da prova, bem como no caso de o candidato tomar como tema outro assunto sugerido por algum outro texto 
constante da prova. Ainda, nos casos em que o candidato fizer cópia do tema ou parte dele, o número de linhas 
correspondentes à cópia será descontado. Se as linhas restantes não somarem, no mínimo, vinte, a redação receberá 
nota zero. 

10 Receberá nota zero, ainda: a redação em versos e/ou poesia; a redação que não apresentar, no mínimo, 20 (vinte) linhas e, 
no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas; a redação escrita a lápis e/ou de forma ilegível; a redação que fugir às orientações dadas 
no caderno de provas. 

 

 
 

 

R E F L E X Ã O  D E  A P O I O  

Leia os textos de apoio abaixo: 
Rio+20 - Posição Brasileira 

Negociador-chefe da delegação brasileira vê oportunidade para País se projetar como o campeão do desenvolvimento 
sustentável  
A participação brasileira na Rio+20 será um grande momento para o País firmar sua posição de nação atenta às necessidades 
ambientais, sociais e econômicas do planeta. “Vemos na Rio+20 uma oportunidade ainda maior dessa projeção de um Brasil 
que pode ser o campeão do desenvolvimento sustentável”, afirma o negociador-chefe da delegação brasileira, o embaixador 
André Corrêa do Lago. 
Hoje em dia, tal desenvolvimento é mensurado, sobretudo, pelo Produto Interno Bruto (PIB), o indicador mais importante para 
medir a riqueza de um país. Para romper a limitação desse indicador, uma das propostas de discussão durante a Rio+20 diz 
respeito à adoção de medidas e cálculos alternativos, que considerem o capital natural e social também no “bolo da riqueza”, 
valorizando a economia verde.  
Para o embaixador, o Brasil de hoje é extremamente diferente do de 1992, quando o País era muito criticado nos setores 
ambientais, sociais e econômicos. Vinte anos depois, aponta Lago, o Brasil está em uma posição mais positiva: tem a sexta 
economia do mundo, se comprometeu a reduzir o desmatamento em 80% até 2020 e tem obtido importantes resultados no 
processo de diminuição das desigualdades sociais. [...] 
Os participantes cobraram um papel de liderança do Brasil na Rio+20, tanto pelas riquezas naturais e culturais, quanto pelas 
conquistas apresentadas pelo País desde a Rio 92. Outro ponto constatado na pesquisa é a expectativa de que o Brasil tome a 
frente na proposição de um novo modelo de desenvolvimento global, que seja monitorado por meio de indicadores de 
sustentabilidade. (http://revista.brasil.gov.br/especiais/rio20/entenda-a-rio20/posicao-brasileira) 

Desmatamento na Mata Atlântica é o maior desde 2008, diz levantamento 
Informação integra atlas divulgado por Inpe e ONG SOS Mata Atlântica. 

O desmatamento na Mata Atlântica entre os anos de 2011 e 2012 causou a perda de uma área de 235 km² de floresta (que 
inclui mangues e restingas), taxa anual considerada a maior desde 2008. As informações fazem parte do Atlas dos 
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, divulgado na manhã desta terça-feira (4) pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) e pela organização não-governamental (ONG) SOS Mata Atlântica. 
No período que vai de 2008 a 2010, a taxa média anual de desflorestamento foi de 151 km². No levantamento de 2010 a 2011, 
a taxa anual ficou em 140 km². Na comparação dos dez estados avaliados em todos os períodos do atlas (feito desde 1985 e 
que incluiu BA, ES, GO, MG, MS, PR, RJ, RS, SC e SP desde o início), o aumento foi de 29% em relação a medição feita em 
2010-2011. 
Segundo o atlas, os estados de Minas Gerais, Bahia, Piauí e Paraná são os que têm situação mais crítica, já que nesses locais 
foi constatado um avanço na derrubada da vegetação nativa. Minas foi o estado que mais desmatou, responsável por derrubar 
107 km² de floresta. De acordo com o atlas, o aumento na taxa de desmate no estado foi 70% maior que no período 
anterior.[...] 
Com os dados atualizados, sabe-se que restam apenas 8,5% da vegetação original da Mata Atlântica, que alcança 17 estados 
brasileiros e é considerado o bioma mais ameaçado do país. Essa paisagem natural é uma das mais ricas em biodiversidade, e 
até 60% de suas espécies de plantas são endêmicas, ou seja, só existem naquela região. Ainda segundo o atlas do Inpe e da 
SOS Mata Atlântica, nos últimos 27 anos, o bioma perdeu 18.269 km² de vegetação nativa, uma área equivalente a 12 cidades 
de São Paulo. (http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/06/desmatamento-na-mata-atlantica-e-o-maior-desde-2008-diz-levantamento.html) 

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/06/desmatamento-na-mata-atlantica-e-o-maior-desde-2008-diz-levantamento.html


 Página 10  Caderno de Questões – DETRAN - RJ – 001 – Assistente

P R O P O S T A  D A  R E D A Ç Ã O  
 

Redija uma dissertação em prosa, na qual você discuta, com base nos textos apresentados e no seu repertório, sobre os 
rumos do desenvolvimento sustentável no Brasil.  
 

 

RASCUNHO (O candidato não poderá levar esta folha) 

 

TÍTULO: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  
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FOLHA DE RASCUNHO 
O Candidato poderá levar esta folha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução 

total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob 
quaisquer meios, sem permissão expressa do Grupo Makiyama. 

 

 

 
 




