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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto para responder as questões 01 e 02: 
 
"O que as pessoas mais desejam é alguém que as escutem de maneira calma e tranquila. Em silêncio. Sem dar conselhos. 
Sem que digam: "Se eu fosse você". A gente ama não é a pessoa que fala bonito. É a pessoa que escuta bonito. A fala só é 
bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não-escuta que ele 
termina. Não aprendi isso nos livros. Aprendi prestando atenção." 

(In: O AMOR QUE ACENDE A LUA- Rubem Alves) 

 

QUESTÃO 01 

Podemos afirmar, sobre o texto: 
 
A) O silêncio é a melhor forma de vivermos e nos relacionarmos com as pessoas, pois nele reside a sabedoria; 
B) Saber ouvir é uma grande virtude que devemos cultivar, caso queiramos preservar o amor e a amizade das pessoas; 
C) Falar sempre o que pensamos é fundamental, preocupemo-nos em falarmos tudo que temos vontade; 
D) O autor aprendeu nos livros a importância de ouvir o outro; 
E) O que as pessoas mais desejam é alguém que lhes deem conselhos. 
 

QUESTÃO 02 

A palavra SE destacada no texto funciona como: 
 
A) Conjunção subordinativa integrante; 
B) Partícula expletiva ; 
C) Índice de indeterminação do sujeito; 
D) Pronome reflexivo; 
E) Conjunção subordinativa condicional. 
 

QUESTÃO 03 

Veja esta tirinha: 
 

 
 
Analise as informações linguísticas a respeito do texto: 
 
I. Há uma inadequação no primeiro quadrinho quanto ao uso da colocação pronominal. Há próclise quando deveria 

haver ênclise em: “Se lembra de como você prometeu” e deveria ser “lembre”, pois se trata da 3ª pessoa do singular; 
II. Há erro na regência do verbo lembrar; 
III. Em: “Se eu me casasse com você, teria uma vida de conto de fadas.” A colocação pronominal está correta; 
IV. “De terror” no último quadrinho exerce função sintática de complemento nominal; 
V. O verbo “teria” está conjugado no futuro do pretérito do indicativo. 
 
A) Todas as afirmações são verdadeiras; 
B) São verdadeiras as afirmações I, II e V somente; 
C) São verdadeiras as afirmações II, III e V somente; 
D) São verdadeiras as afirmações I, III e V somente; 
E) São verdadeiras as afirmações II, III e IV somente. 
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QUESTÃO 04 

Há problema de pontuação em: 
 

A) Ela acreditava em anjo e, porque acreditava, eles 
existiam. 

B) Não existe nada de completamente errado no mundo, 
mesmo um relógio parado, consegue estar certo duas 
vezes por dia. 

C) Quem deseja ver o arco-íris, precisa aprender a 
gostar da chuva. 

D) No Brasil de hoje, os cidadãos têm medo do futuro. Os 
políticos têm medo do passado. 

E) Muitos acreditam em destino; outros, em lutar para 
conquistar seus sonhos. 

 

QUESTÃO 05 

Leia esta pequena nota de jornal: 
 

Condição Suprema 
 

Ao deixar o Planalto, o sindicalista enrolou a língua para 
admitir que o candidato do partido do governo também 
pode subir no carro do som da Central Sindical para 
fazer campanha: “Pode subir, desde que os 
trabalhadores que ouvi-lo-ão decidam se aceitarão. 
 

I. A locução conjuntiva desde que tem valor semântico 
de oposição; 

II. A colocação pronominal destacada está de acordo 
com as regras da norma padrão da linguagem; 

III. A colocação pronominal destacada foge à norma 
padrão. Deveria ser uma próclise e não uma 
mesóclise; 

IV. A forma verbal “aceitarão” está no futuro do 
presente do indicativo. 

 

A) Todas são verdadeiras; 
B) Todas são falsas; 
C) Somente I e II são verdadeiras; 
D) Somente III e IV são verdadeiras; 
E) Somente IV é verdadeira. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 06 

Maria do Carmo era uma estudante muito curiosa. Certa 
vez, chegou ao laboratório de química interessada em 
saber o volume que seu corpo ocupara. Sabendo que 
perto do laboratório ficava uma piscina para terem 
dados para calcular seu volume. Considere que a piscina 
estava ocupada por um volume de 10000 litros de água 
e que após o mergulho a água subiu 100 litros. 
Considerando que desses 100 litros 10 litros 
correspondem à roupa da garota, pode-se considerar 
que a massa de Maria, desconsiderando o valor das 
roupas, vale: 
 

A) 90 kg; 
B) 100 kg; 
C) 110 kg; 
D) 80 kg; 
E) 70 kg. 

QUESTÃO 07 

O famoso bruxinho Harry Potter é conhecido por seus 
óculos redondos. Harry foi ao Beco Diagonal comprar 
novos óculos e estava disposto a pagar a mesma quantia 
paga pelos óculos antigos. Considere que o valor dos 
óculos é equivalente à área das duas lentes, que por sua 
vez apresentam a forma de polígonos conhecidos. 
Considere que cada lente dos óculos antigos de Harry 
possua um raio de 3cm e considerando π=3cm, assinale 
a alternativa que apresenta o melhor modelo de óculos 
que atenderia aos requisitos procurados por Harry: 
 
A) Lentes triangulares com valor da base 3cm e altura 

4cm; 
B) Lentes quadradas de lado 4cm; 
C) Lentes no formato de semicircunferências de raio 

4cm; 
D) Lentes no formato de quadriláteros de comprimento 

da base 4cm e altura 2cm; 
E) Lentes em forma de ¼ de circunferência de raio 6 cm. 
 

QUESTÃO 08 

Dentre as muitas particularidades do papa Francisco, 
está a recusa de cruz de ouro ofertada aos papas. 
Sabendo que a cruz é formada por um retângulo de 
comprimento 9cm e de altura 1cm cortada ao meio por 
outro retângulo de comprimento 5cm e altura 1cm. 
Assim, a cruz papal tem um perímetro de: 
 
A) 28cm; 
B) 27cm; 
C) 26cm; 
D) 25cm; 
E) 24cm; 
 

QUESTÃO 09 

Com a Copa das Confederações, o fluxo de turistas para 
o Brasil será bastante intenso. Paul é um engenheiro 
inglês que planeja vir para o Brasil acompanhar o 
evento esportivo. Considere que ao comprar o pacote 
pagou 935 libras esterlinas, mas ao desembarcar no 
Brasil, percebeu que se tivesse comprado o pacote no 
dia da viagem teria uma economia de 200 reais. 
Considerando que no momento do desembarque 1 libra 
esterlina corresponderia a 3 reais, o valor da libra no 
momento da compra do pacote corresponderia a: 
 
A) 3,32 reais; 
B) 3, 21 reais; 
C) 3,23 reais; 
D) 2,38 reais; 
E) 2,78 reais. 
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QUESTÃO 10 

A Flor de lis é o símbolo da Monarquia francesa, sendo 
usada em muitas joias bijuterias na França e no mundo. 
O anel acima, é composto por uma aliança de ouro 
branco e um pingente com o formato da flor de lis, 
sustentado por uma pequena argola do mesmo material 
que a aliança. Sabe-se que para não arrebentar, a massa 
da argola deve ser no mínimo 1/5 da massa do pingente. 
Considerando a massa da argola 5mg, a massa do 
pingente deve estar entre: 
 

 
 
A) 150mg e 130mg; 
B) 20mg e 25mg; 
C) 140g e 150g; 
D) 20g e 25g; 
E) 29g e 30g. 
 

INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 11 

No Excel, em uma dada barra de ferramentas, existe 
diversos botões, cada um executa um determinado 
comando. Por exemplo, o botão com o desenho de um 
disquete é equivalente a qual comando? 
 
A) Arquivo - > Salvar; 
B) Arquivo - > Salvar Como; 
C) Arquivo - > Fechar; 
D) Arquivo - > Copiar; 
E) Arquivo - > Colar. 
 

QUESTÃO 12 

Como se denomina no Excel o local em que são emitidas 
mensagens sobre as operações que estão sendo 
executadas na planilha: 
 
A) Barra de Ferramentas; 
B) Barra de Informações; 
C) Barra de Status; 
D) Barra de Rolagem; 
E) Barra de Endereço. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

Ao transmitir um e-mail para diversos destinatários 
simultaneamente, qual a função do campo “Cco”: 
 
A) Encaminhar uma cópia do e-mail para destinatário 

oculto; 
B) Apagar mensagem; 
C) Encaminhar uma cópia do e-mail para a caixa de 

saída; 
D) Abrir uma nova caixa de texto para encaminhar 

mensagem; 
E) Encaminhar uma cópia do e-mail para a caixa de 

entrada. 
 

QUESTÃO 14 

No endereço eletrônico fictício 
www.saberbrasil.edu.br, qual o significado da 
expressão “edu”? 
 
A) Indica que o Website é uma organização 

governamental; 
B) Indica que o Website é uma organização brasileira; 
C) Indica que o Website é uma organização nacional; 
D) Indica que o Website é uma organização educacional; 
E) Indica que o Website é uma organização comercial. 
 

QUESTÃO 15 

No Word, após selecionar um texto e acionar o comando 
CTRL+SHIFT+A, qual ação será desencadeada? 
 
A) Ativar a barra de menus; 
B) Ativar texto oculto; 
C) Efetuar quebra de página; 
D) Inserir hiperlink; 
E) Colocar o texto com letras todas maiúsculas. 
 

Anotações 
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ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

Apesar de os líderes dos procuradores de Justiça e dos 
delegados de polícia não terem chegado a um acordo em 
torno da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 
37, que proíbe o Ministério Público de executar 
diligências e promover investigações criminais, o 
presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves 
(PMDB-RN), anunciou que irá submeter o projeto à 
votação em plenário no próximo dia 26. "A decisão é 
irreversível", afirmou.” 
(Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias) 
 
Assinale a opção que contém uma afirmação CORRETA 
sobre a PEC 37: 
 
A) Pela PEC 37, os promotores e procuradores só podem 

supervisionar a atuação da polícia e solicitar ações 
durante a elaboração de inquéritos policiais; 

B) Pela PEC 37, a investigação criminal é definida como 
sendo de competência exclusiva da Polícia Federal e 
da Polícia Civil; 

C) A rivalidade entre delegados e procuradores é antiga. 
Embora a Constituição de 88 atribua competências 
específicas aos promotores e procuradores - como 
patrocinar com exclusividade ações penais públicas, 
promover inquérito, impetrar ação civil pública e 
exercer o controle externo da atividade policial -, ela 
não faz menção às prerrogativas da categoria em 
matéria de investigação criminal; 

D) Segundo especialistas em direito constitucional, 
direito processual penal e hermenêutica jurídica, se 
os constituintes de 1988 não incluíram a investigação 
criminal no rol de competências específicas do 
Ministério Público, previstas pelo artigo 129, é 
porque não quiseram dar ao órgão uma força 
institucional que comprometesse o equilíbrio entre 
os Poderes, além de pôr em risco as garantias 
processuais dos cidadãos; 

E) Todas as afirmações anteriores estão corretas. 
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 
A Copa das Confederações de 2013 será a nona edição 
da competição realizada a cada quatro anos pela 
Federação Internacional de Futebol (FIFA). Será 
realizada no Brasil entre 15 e 30 de junho e servirá 
como teste para realização da Copa do Mundo de 2014. 
(Fonte: Wikipédia) 
 
Sobre a Copa das Confederações, NÃO é correto afirmar: 
 
A) Terá a participação de oito equipes: a campeã da 

Copa do Mundo de 2010, os seis campeões 
continentais, além do Brasil, país-sede; 

B) Contará com a participação de quatro seleções 
campeãs mundiais: Brasil, Espanha, Itália e Uruguai; 

C) As cidades-sede da Copa das Confederações serão: 
Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio De 
Janeiro, Salvador e São Paulo; 

D) O Brasil faz parte do Grupo A do campeonato, onde 
também estão Japão, México e Itália; 

E) Os jogos previstos para a Arena Castelão na chamada 
fase de Grupos são: Brasil x México e Nigéria x 
Espanha. 

 

QUESTÃO 18 

A Cidade do Rio de Janeiro foi escolhida pelo Vaticano 
para sediar a 38ª Jornada Mundial da Juventude (JMJ). O 
evento, o maior encontro de jovens católicos do mundo, 
foi criado pelo Beato João Paulo II em 1984.  A JMJ Rio 
2013 reunirá mais de 2 milhões de jovens. 
 
Analise as afirmações abaixo: 
 
I. Em 1984 foi celebrado na Praça São Pedro, no 

Vaticano, o Encontro Internacional da Juventude com 
o Papa João Paulo II, por ocasião do Ano Santo da 
Redenção. Na ocasião, o Papa entregou aos jovens a 
Cruz que se tornaria um dos principais símbolos da 
JMJ, conhecida como a Cruz da Jornada; 

II. A primeira Jornada Mundial da Juventude foi 
realizada em Lisboa em 1986, teve como lema 
"Estejam sempre preparados para responder a 
qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há 
em vocês" (1Pd 3, 15); 

III. A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) marcará a 
primeira visita do papa Francisco ao Brasil desde 
que assumiu o pontificado, em março de 2013. 
Durante o evento, que ocorrerá em entre os dias 23 e 
28 de julho, são esperados mais de 2,5 milhões de 
jovens católicos no Rio de Janeiro. 

 
Estão corretas, apenas: 
 
A) I e III; 
B) II e III; 
C) I e II; 
D) II; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
 




http://www.estadao.com.br/noticias
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QUESTÃO 19 

Considerando os últimos acontecimentos envolvendo a 
economia brasileira, assinale a opção CORRETA: 
 
A) Diante da movimentação do Dólar em relação ao Real, 

o Banco Central estuda a adoção de várias medidas, 
dentre elas, está o aumento do poder dos bancos de 
vender dólares no mercado, o que elevaria a oferta de 
moeda americana na economia, levando o dólar a 
perder valor e freando a tendência de queda do real; 

B) O dólar à vista - referência para as negociações no 
mercado financeiro - abriu esta terça-feira 
(11/junho) em baixa, dando sequência à 
desvalorização vista ontem, quando a moeda chegou 
a atingir seu menor nível desde 2009, obrigando o 
Banco Central a intervir por duas vezes no mercado; 

C) A Petrobras informou nesta segunda-feira (10/junho) 
que assinou no final de maio uma carta de intenções 
com a sul-coreana GS Energy Corporation (GSE) para 
desenvolver estudo conjunto para construir a 
refinaria Premium 2, no Ceará; 

D) Duas das maiores empresas de carnes do mundo 
oficializaram um acordo que muda o desenho do 
setor. A JBS, que já liderava o mercado de bovinos no 
mundo, comprou a Seara, divisão de aves, suínos e 
alimentos processados da Marfrig. Com esse negócio, 
que custará R$ 5,85 bilhões à JBS, a empresa amplia a 
sua liderança global para o setor de aves, posição até 
então dividida com a americana Tyson; 

E) O Governo do Estado do Ceará, por meio da Agência 
de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), 
arrematou a Usina de Açúcar Manoel Costa Filho, em 
Barbalha, em leilão judicial realizado no auditório da 
Caixa Econômica Federal, em Fortaleza. O presidente 
da Adece, Roberto Smith, participou do leilão onde 
deu o lance exato de R$ 15 milhões e 480 mil. 

 

QUESTÃO 20 

A Presidenta da República, Dilma Rousseff, sancionou 
quarta-feira (5/junho), em solenidade no Palácio do 
Planalto, a lei que cria a Universidade Federal do Cariri 
(Ufca). 
 
Sobre esta nova unidade de ensino superior, NÃO é 
correto afirmar: 
 
A) A instituição deverá oferecer inicialmente 27 cursos 

de graduação. A meta do governo é atender a 6.490 
estudantes de graduação e pós-graduação; 

B) A instituição agregará os campi de Juazeiro do Norte, 
Crato e Barbalha – até então pertencentes à 
Universidade Federal do Ceará; 

C) Além destes, também agregará os novos campi dos 
municípios de Brejo Santo e Icó, ainda a serem 
construídos; 

D) A Ufca herdará a infraestrutura e o quadro de alunos, 
professores e servidores técnico-administrativos dos 
campi da UFC no Cariri, que terão o vínculo 
institucional transferido automaticamente; 

E) Nenhuma das afirmações anteriores está correta. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do sistema 
elétrico de um veículo: 
 
A) O sistema elétrico de um veículo é responsável 

exclusivamente pelas luzes e pisca; 
B) O limpador de para-brisa é item de segurança que faz 

parte do sistema elétrico do veículo; 
C) Esquecer ligados luzes, aparelho de som e outros 

acessórios pode prejudicar o bom desempenho do 
sistema elétrico; 

D) O sistema elétrico também é responsável pelo 
acionamento do motor de partida; 

E) A instalação de alarmes e acessórios não 
recomendados pelo fabricante do veículo  pode 
danificar ou bloquear o sistema elétrico. 

 

QUESTÃO 22 

Se o condutor perceber que o pedal trepida na hora de 
arrancar, o ponto de acionamento do pedal está muito 
baixo ou muito alto, sente dificuldade em trocar de 
marchas sem "arranhar" e precisa fazer mais força para 
acionar a embreagem. É aconselhável que ele faça uma 
revisão no veículo, pois esses são sintomas de possíveis 
problemas no(a)(s): 
 
A) Sistema  elétrico; 
B) Motor; 
C) Sistema de transmissão; 
D) Direção; 
E) Freios. 
 

QUESTÃO 23 

Complete corretamente e sequencialmente a sentença 
abaixo: 
 
_______________ e outros componentes do sistema de 
__________ proporcionam conforto e segurança, ao 
absorver impactos e compensar as irregularidades, 
ondulações e buracos da pista. 
 
A) Os Fluidos de freio e  freios; 
B) Os Reservatórios  e arrefecimento; 
C) Os Volante e direção; 
D) Os Amortecedores e  suspensão; 
E) As molas e  manutenção. 
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QUESTÃO 24 

A respeito dos pneus, assinale (V) para as afirmativas 
verdadeiras e (F) para as falsas. 
 
(   ) Os freios param as rodas, mas são os pneus que 

param o veículo; 
(   ) É necessário fazer o balanceamento apenas quando 

notar vibrações no veículo e oscilações no volante; 
(   ) Os pneus da tração gastam mais depressa; 
(   ) O estepe (pneu socorro) é apenas um quebra galho 

podendo estar careca ou em má condição de uso. 
 
A sequência correta encontrada é: 
 
A) V, V, V, F; 
B) V, F, V, F; 
C) F, F, V, F; 
D) F, V, V, F; 
E) V, V, V, V. 
 

QUESTÃO 25 

Considerando os instrumentos encontrados no painel 
do veículo, relacione as colunas: 
 
1. Velocimetro; 
2. Odômetro total; 
3. Manõmetro; 
4. Termômetro. 
 
(   ) Indica a pressão do óleo lubrificante do motor; 
(   ) Indica quantos quilômetros o veículo percorreu 

desde a fabricação; 
(   ) Indica a velocidade que o veículo está 

desenvolvendo; 
(   ) Indica  a temperatura da água de arrefecimento do 

motor. 
 
A sequência correta encontrada é: 
 
A) 3, 2, 1, 4; 
B) 3, 2, 4, 1; 
C) 4, 2, 1, 3; 
D) 4, 1, 3, 2; 
E) 3, 1, 2, 4. 
 

QUESTÃO 26 

Caracteriza-se como via aberta de circulação urbana, 
EXCETO: 
 
A) De trânsito rápido; 
B) Arterial; 
C) Rodovias; 
D) Coletora; 
E) Local. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27 

Sobre a velocidade máxima permitida na via, coloque 
(V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas: 
 
(   ) Oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito 

rápido; 
(   ) Sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 
(   ) Quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras; 
(   ) Quarenta quilômetros por hora, nas vias locais; 
(   ) Oitenta quilômetros por hora, para ônibus e micro-

ônibus, nas rodovias; 
(   ) Oitenta quilômetros por hora, para carros de 

pequeno porte, nas rodovias. 
 
A sequência correta encontrada é: 
 
A) V, V, V, V, V, V; 
B) V, V, V, F, V, V; 
C) V, F, V, V, F, V; 
D) F, V, V, V, F, V; 
E) V, V, V, F, F, V. 
 

QUESTÃO 28 

Elementos utilizados para melhorar a percepção do 
condutor quanto aos limites do espaço destinado ao 
rolamento e a sua separação em faixas de circulação. 
Elemento refletivo nas cores branca, amarela e 
vermelha. 
 
Balizadores 
 

 
 
O exemplo acima classifica-se como: 
 
A) Sinalização vertical; 
B) Sinalização horizontal; 
C) Dispositivo de sinalização auxiliar; 
D) Sinalização luminosa; 
E) Sinalização sonora. 
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QUESTÃO 29 

A sinalização de regulamentação tem por finalidade 
informar aos usuários as condições, proibições, 
obrigações ou restrições no uso das vias. Suas 
mensagens são imperativas e o desrespeito a elas 
constitui infração. Indique a orientação que condiz com 
a placa: 
 

 
 
A) Siga em frente; 
B) Sentido obrigatório; 
C) Siga a esquerda; 
D) Proibido dobrar a esquerda; 
E) Siga a direita. 
 

QUESTÃO 30 

De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, Capítulo 
XV, Não caracteriza infração relacionada a sinalização 
horizontal: 
 
A) O estacionamento do veiculo sobre faixas de 

pedestres, ciclo faixas e marcas de canalização; 
B) A parada do veiculo sobre faixa destinada a pedestres 

e marcas de canalização; 
C) O transito em ciclovias e ciclo faixas e marcas de 

canalização; 
D) O Avanço do sinal vermelho do semáforo ou o de 

parada obrigatória; 
E) a operação de retorno passando por cima de faixas de 

pedestres. 
 

QUESTÃO 31 

A placa abaixo indica um tipo de sinalização 
denominada: 
 

 
 
A) Sinalização Vertical de Regulamentação; 
B) Sinalização Vertical de Advertência; 
C) Sinalização Vertical de Indicação; 
D) Sinalização Horizontal; 
E) Sinalização Semafórica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 

Para a expedição do novo Certificado de Registro de 
Veículo serão exigidos alguns documentos, entre eles, 
EXCETO, o expresso em: 
 

A) Certificado de Registro de Veículo anterior; 
B) Certificado de Licenciamento Anual; 
C) Comprovante de transferência de propriedade, 

quando for o caso, conforme modelo e normas 
estabelecidas pelo CONTRAN; 

D) Certificado de Segurança Veicular e de emissão de 
poluentes e ruído, quando houver adaptação ou 
alteração de características do veículo; 

E) Comprovante de residência do proprietário do 
veículo, assim como anota fiscal fornecida pelo 
fabricante. 

 

QUESTÃO 33 

Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou 
semirreboque, para transitar na via, deverá ser 
licenciado _______________ pelo órgão executivo de trânsito 
do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver 
registrado o veículo. 
 

Completa corretamente a lacuna: 
 

A) anualmente; 
B) semestralmente; 
C) bimestralmente; 
D) a cada dois anos; 
E) a cada dez anos. 
 

QUESTÃO 34 

Sobre a habilitação para conduzir veículo automotor e 
elétrico, analise as afirmativas colocando (V) para as 
verdadeiras e (F) para as falsas: 
 

(   ) Para tirar a carteira de habilitação o condutor 
precisa ser penalmente imputável; 

(   ) A autorização para conduzir veículos de propulsão 
humana e de tração animal ficará a cargo dos 
Municípios; 

(   ) A categoria C habilita o condutor para conduzir 
veículo motorizado utilizado no transporte de 
passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, 
excluído o do motorista; 

(   ) Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá 
estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B 
e não ter cometido nenhuma infração grave ou 
gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, 
durante os últimos doze meses; 

(   ) Para conduzir veículos de outra categoria o 
condutor deverá realizar exames complementares 
exigidos para habilitação na categoria pretendida. 

 

A sequência correta encontrada é: 
 

A) V, V, V, V, V; 
B) V, V, F, V, V; 
C) V, V, F, V, F; 
D) V, V, V, V, F; 
E) V, F, V, F, V. 






0104 – MOTORISTA – NÍVEL I – FORTALEZA 

Página 8 de 9 

QUESTÃO 35 

Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que 
esteja conduzindo: 
 
A) Grave, multa (três vezes) e apreensão do veículo; 
B) Gravíssima,  multa (três vezes) e apreensão do veículo; 
C) Gravíssima,  multa (cinco vezes) e retenção do veículo; 
D) Grave,  multa (cinco vezes) e apreensão do veículo; 
E) Gravíssima,  multa (três vezes). 
 

QUESTÃO 36 

Uso das cadeirinhas para criança em automóveis reduz em 23% mortes no trânsito - 17/10/2012 10:00 - Portal Brasil. 
Os dados foram divulgados nessa terça-feira (16) pelo Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da 
Saúde. 
As mortes de trânsito de crianças de até 10 anos de idade reduziram 23%, após um ano da entrada em vigor da 
Resolução nº 277, de 28 de maio de 2008, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), conhecida como Lei da 
Cadeirinha. 
• Lei da Cadeirinha reduz em 23% mortes de crianças no trânsito. 
De setembro de 2009 a agosto de 2010, o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde notificou 
a morte de 296 crianças nessa faixa etária. Entre setembro de 2010 e agosto de 2011, o número caiu para 227. Houve 
queda de 15% em comparação a média dos cinco anos anteriores. 
Os dados fazem parte da primeira “Avaliação Preliminar do Impacto da Lei da Cadeirinha Sobre os Óbitos de Menores 
de 10 anos de Idade no Brasil”, elaborada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
Em seis anos, é a primeira vez que há registro de queda. Nos cinco anos antes da entrada em vigor da lei, vinha 
ocorrendo um crescimento gradual de mortes de crianças durante o transporte: de 238 óbitos - no período de 1º de 
setembro de 2005 até 31 de agosto de 2006 - para 296 óbitos no período de 1º de setembro de 2009 até 31 de agosto 
de 2010. 
“A redução do número de mortes nesta faixa etária reverteu a tendência de crescimento da década de 2000. A lei da 
cadeirinha comprova que aliar fiscalização severa  e ações de conscientização no trânsito pode salvar vidas “, observa o 
ministro da Saúde, Alexandre Padilha. 
O estudo também revela que as principais vítimas fatais são crianças de até dois anos. Dos óbitos registrados no 
período de setembro de 2005 a agosto do ano passado, 32% foram de crianças nesta faixa etária. “Os pais e 
responsáveis pela criança nunca podem esquecer que a lei deve ser respeitada todos os dias.”, afirmou o ministro. No 
mesmo período, 42,5% dos óbitos aconteceram nos fins de semanas e 23,9% nos meses das férias escolares”. 

http://www.brasil.gov.br 

 
O artigo acima, aborda a Resolução que obriga o uso de dispositivos de retenção para o transporte de crianças em 
veículos. O descumprimento da norma, de acordo com a Resolução, prevê às sanções do artigo 168, do Código de 
Trânsito Brasileiro, que são: 
 
A) Infração  grave, Penalidade – advertência por escrito e Medida administrativa – retenção do veículo até que a 

irregularidade seja sanada; 
B) Infração  média, Penalidade – multa e Medida administrativa – recolhimento do veículo; 
C) Infração  leve , Penalidade – multa e Medida administrativa – remoção do veículo até que a irregularidade seja 

sanada; 
D) Infração  gravíssima, Penalidade – multa e Medida administrativa – retenção do veículo até que a irregularidade seja 

sanada; 
E) Infração  grave, Penalidade – suspensão do direito de dirigir e Medida administrativa – retenção do veículo até que a 

irregularidade seja sanada. 
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QUESTÃO 37 

Leia o artigo retirado do site: 
http://www.transitobrasil.org/ 
 

 
 
As fotos não mentem e na coluna CERTO OU ERRADO 
servem como momento de reflexão mostrando a 
verdade nua e crua de nossas vias. 
Por isso o Trânsito Brasil atento e com auxílio dos 
colaboradores mostra algumas realidades, através de 
fotos, que submetemos para sua reflexão, então 
responda para você mesmo: A conduta vista está certa 
ou errada? A foto mostra um veículo sendo abastecido 
depois de ter causado transtorno na via pública por falta 
de combustível. 
Algumas vezes por falta de planejamento, de dinheiro 
ou até esquecimento alguns condutores ficam sem 
combustível na via acarretando aborrecimentos para 
demais condutores. É correto? 
 
O que diz a legislação de trânsito? 
1. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 26. Diz 

que: “Antes de colocar o veículo em circulação nas 
vias públicas, o condutor deverá verificar a existência 
e as boas condições de funcionamento dos 
equipamentos de uso obrigatório, bem como 
assegurar-se da existência de combustível suficiente 
para chegar ao local de destino”; 

2. O artigo 180 do CTB prevê como infração de natureza 
média deixar o veículo imobilizado na via por falta de 
combustível, independentemente de estar ou não 
atrapalhando o trânsito”. 

 
A medida Administrativa aplicada a esse tipo de 
infração é: 
 
A) Retenção do veículo; 
B) Remoção do veículo; 
C) Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação; 
D) Recolhimento da permissão para dirigir; 
E) Apreensão do veículo. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 

Grupo de motoqueiros pratica “pegas”. 
A equipe de reportagem da TV Jangadeiro Flagrou 
um grupo de motoqueiros fazendo corridas 
conhecidas como "pegas" na BR-222, em Caucaia, 
região metropolitana - 11/06/2010 - 15:14 
 
A manchete da reportagem trata de uma infração 
contida no CTB, Art. 174. Promover, na via, competição 
esportiva, eventos organizados, exibição e 
demonstração de perícia em manobra de veículo, ou 
deles participar, como condutor, sem permissão da 
autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. 
Assim como essa, constitui também infração gravíssima: 
 
A) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 

indispensáveis à segurança; 
B) Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres 

ou veículos, água ou detritos; 
C) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou 

substâncias; 
D) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de 

acidente de trânsito quando solicitado pela 
autoridade e seus agentes; 

E) Deixar de parar o veículo antes de transpor linha 
férrea. 

 

QUESTÃO 39 

O Código de Trânsito Brasileiro visa principalmente a 
segurança. São itens de manutenção que afetam 
diretamente a segurança, EXCETO: 
 
A) Direção; 
B) Freios; 
C) Suspensão; 
D) Cinto de segurança; 
E) Luzes. 
 

QUESTÃO 40 

São recomendações favoráveis ao bom funcionamento 
do motor: 
 
I. Utilizar o combustível mais barato; 
II. Trocar os filtros de combustível; 
III. Atentar para cheiro forte de combustível; 
IV. Trocar os filtros somente quando estiverem dando 

algum problema; 
V. Observar o aumento injustificado de consumo. 
 
Estão corretas as recomendações expostas somente em: 
 
A) I, II e III; 
B) II, III e IV; 
C) II, III e V; 
D) III, IV e V; 
E) III e V. 
 
 




http://www.transitobrasil.org/



