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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE

FISCAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

Português
Prova Matemática
Conhecimentos gerais
Conhecimentos específicos

INSTRUÇÕES
- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário,
solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.
VOCÊ DEVE
- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra
assinalada implicará anulação da questão.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras
feitas pelo candidato.
- Responda a todas as questões.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não
cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só
será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do
início da mesma.
- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE
RESPOSTAS.
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Português

01. Considerando a norma culta assinale a opção cujos termos completam as lacunas:
Em São Paulo ______________ lojistas _______ produzem roupas _____ feitas.
A) Tem, quem, mal.
B) Há, os quais, mau.
C) Existem, que, mal.
D) Há, que, mal.

02. Analise o uso do advérbio de intensidade e considere a correta:
I. Ela, Analúcia, na casa dela era meia dissimulada.
II. Agora já é meio-dia e meio.
III. No início estava meia nervosa pelo incidente.
IV. Diante da situação ficaram meio revoltados.
Sob a luz da gramática normativa, assinale a opção que aponta as sentenças corretas:
A) Estão corretas as sentenças I, III e IV.
B) Estão corretas as sentenças II e III.
C) Estão corretas as sentenças I, II e IV.
D) Estão corretas as sentenças II e IV.

03. Observe a sequência dos pronomes oblíquos utilizados nas frases:
I. Alfredo terá de viajar com nós todos.
II. Mariana já se preparou.
III. Então, depois de tudo ela deu a si um presente.
IV. Verônica conversou consigo mesma.
V. Lamentamos, mas não há qualquer ligação entre ti e ela.
Os pronomes oblíquos estão colocados corretamente:
A) Nas sentenças I, III e V.
B) Nas sentenças todas.
C) Nas sentenças I, II e IV.
D) Nas sentenças II e V.
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04. Identifique as crases e aponte as frases nas quais o uso é facultativo:
I. João venha a nossa festa na quinta-feira.
II. Ontem recorri a sua madrinha.
III. Com certeza estaremos aqui até as 23horas.
IV. Hoje Leonora e eu iremos até a cidade.
A) O uso é facultativo apenas nas sentenças I, II, III e IV.
B) O uso é facultativo apenas nas sentenças II e III.
C) O uso é facultativo apenas nas sentenças I, II e IV.
D) O uso é facultativo apenas nas sentenças II e IV.

05. Indique a sentença que apresenta escrita de acordo com a norma culta:
A) Espesificidade, consciência, resplandecência.
B) Especificidade, consciência, resplandescência.
C) Especificidade, conciência, resplandescênsia.
D) Nenhuma das sentenças contém palavras escritas de acordo com a norma culta.

Matemática

06. A Empresa Santos e Cia Ltda trabalha 30 dias para fabricar 60 peças e com 10 horas por dia de
trabalho. Se tivesse um trabalho com o dobro da dificuldade para fabricar as peças e somente 25
dias para fabricar 40 peças, quantas horas deveriam trabalhar por dia para cumprir com esse
segundo projeto de trabalho?
A) 12 horas por dia de trabalho.
B) 10 horas por dia de trabalho.
C) 14 horas por dia de trabalho.
D) 16 horas por dia de trabalho.

07. Calcular a área de um paralelogramo com as dimensões apresentadas abaixo em cm.

A) 32 cm².
B) 30 cm².
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C) 24 cm².
D) 36 cm².

08. Calcular o Volume do prisma de base quadrada que está apresentado na figura abaixo:

A) 60 m³.
B) 50 m³.
C) 60 m³.
D) 54 m³.

09. Qual o valor da soma das raízes da equação de segundo grau que é representada por F(X)= - X²
+ 3X + 10 ?
A) x1 + x2 = 10.
B) x1 + x2 = 3.
C) x1 + x2 = - 3.
D) x1 + x2 = - 1.

10. Se você colocasse dinheiro na poupança no primeiro dia do ano de 2015 a não depositasse e
nem retirasse nenhum centavo até o último dia do ano (total 12 meses completos, com uma taxa
supostamente de 0,5% a.m.). Qual seria o total dos juros em percentual que você receberia do banco
nestes 12 meses?
A) Exatamente 6%.
B) Aproximadamente 7%.
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C) Aproximadamente 6,17%.
D) Aproximadamente 12%.

Conhecimentos gerais

11. Em outubro deste ano, a presidente da república, Dilma Roussef, anunciou e realizou a reforma
ministerial. Segundo a presidente, a nova composição do ministério dará mais equilíbrio à coalizão
de governo. Ainda, a presidente orientou os novos ministros a fazerem mais com “menos recursos”.
Sobre a reforma ministerial, é correto o que se afirma em:
A) Antes da reforma existiam 40 Ministérios e após a reforma existem 32 Ministérios.
B) Antes da reforma existiam 38 Ministérios e após a reforma existem 32 Ministérios.
C) Antes da reforma existiam 39 Ministérios e após a reforma existem 31 Ministérios.
D) Antes da reforma existiam 40 Ministérios e após a reforma existem 33 Ministérios.

12. Conforme dados históricos, o município de Pinhalzinho foi um dos primeiros municípios do
Oeste Catarinense a possuir seu Hino e Bandeira Oficial. Sobre a criação da bandeira do município
de Pinhalzinho, analise as afirmativas abaixo:
I. A bandeira municipal foi criada durante a administração de Gabriel Schaff.
II. A bandeira municipal foi desenhada por uma empresa de Curitiba/PR, chamada Peixoto
Publicidade, haja vista que o desenho selecionado em um concurso público foi considerado
incoerente com a realidade do município pelo prefeito da época.
III. A cor predominante na bandeira do município é a cor verde.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas a afirmativa III está correta.
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) Apenas a afirmativa II está correta.
D) Todas as afirmativas estão corretas.

13. Recentemente duas barragens de uma empresa mineradora romperam e toneladas de lama
vazaram, causando um dos maiores desastres ambientais provocado pela indústria da mineração
brasileira. Sobre tal fato, assinale a alternativa incorreta:
A) A empresa mineradora é a Samarco, fruto da sociedade entre a Vale e a anglo-australiana BHP
Billinton.
B) O acidente aconteceu no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte.
5
Prova Fiscal de Trânsito e Transportes
UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina

Concurso Público - Prefeitura Municipal de Pinhalzinho - SC
Caderno de Provas
Edital de Concurso Público nº 001/2015

C) A lama que vazou da barragem é rejeito de mineração de ferro, e segundo especialistas é
composto por terra, areia, água e resíduos de ferro, alumínio e manganês.
D) O Rio Doce, responsável pelo abastecimento de várias pessoas, não pode ter sua água captada,
haja vista sua contaminação pela lama que vazou das represas.

14. Conforme previsto no Art. 37, inciso XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, é
vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. Assinale a alternativa incorreta sobre
a acumulação remunerada de cargos públicos:
A) A de um cargo de professor e outro privativo de profissional da saúde.
B) A de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
C) A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas.
D) A de dois cargos de professor.

15. Do ponto de vista político-administrativo, o município de Pinhalzinho teve à frente do executivo
vários prefeitos desde Guilherme Edgar Werlang, que assumiu provisoriamente o executivo
municipal em 1961. Sobre os prefeitos que governaram o município de Pinhalzinho, analise as
assertivas abaixo:
I. Alexandre Grando foi o primeiro prefeito eleito do município de Pinhalzinho.
II. José Bruno Weber foi o terceiro prefeito eleito do município de Pinhalzinho.
III. Darci Fiorini governou o município de Pinhalzinho no período de 1997 a 2001.
IV. Alexandre Grando foi o segundo prefeito eleito do município de Pinhalzinho.
Assinale a alternativa correta:
A) As assertivas II e III estão corretas.
B) As assertivas I e III estão corretas.
C) Todas as assertivas estão incorretas.
D) As assertivas III e IV estão corretas.

16. O eSocial, conhecido também como o Simples Doméstico, que unifica o recolhimento dos
tributos devidos aos empregados domésticos, como FGTS e INSS, teve o prazo de cadastramento e
pagamento prorrogados até o dia 30/11/2015. Qual foi o motivo da prorrogação do prazo?
A) Instabilidade nos sistemas informatizados do site do eSocial.
B) Poucos cadastros efetuados até a data limite anterior.
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C) Medida Provisória do Ministério Público Federal solicitando uma data limite maior.
D) Alteração da legislação referente ao eSocial, que aumentou o número de pessoas que deveriam
ser cadastradas no sistema.

17. A 40ª edição do horário de verão no Brasil, 2015-2016 seguirá regras estipuladas no Decreto
6.558, de 2008, revisado em 2013, fixando em 4 meses o tempo de duração. Em relação ao horário
de verão, assinale a alternativa correta:
A) Minas Gerais não realizará horário de verão nesta edição, visto que devido a posição geográfica
do estado a economia conseguida nas edições anteriores foi inferior a 1%.
B) A estimativa de ganhos será de aproximadamente, R$ 22 bilhões, que serão investidos nos 8
estados participantes.
C) A estimativa de ganhos com a adoção do horário de verão supera o patamar de R$ 4 bilhões por
ano.
D) Nesta edição do horário de verão apenas 6 estados participarão, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Santo.

18. A descoberta de água em estado líquido na superfície de Marte, abre um novo campo de
pesquisas sobre o planeta. A sonda Curiosity encontra-se a aproximadamente 50km da água, mas
não poderá se aproximar para poder analisá-la. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o
motivo pelo qual a sonda Curiosity não poderá se aproximar da água:
A) A água encontra-se a 50km e a sonda Curiosity não tem energia suficiente para cobrir esta
distância.
B) Um tratado internacional assinado em 1967, não permite que a sonda chegue perto da água não
contaminá-la a água com possíveis micro-organismos que possam ter ido junto com a sonda par ao
planeta.
C) Existe uma espécie de abismo entre o ponto onde a Curiosity se encontra e a água, e este abismo
é intransponível para a sonda, devido a grande profundidade.
D) Os equipamentos que a sonda Curiosity dispõe não foram projetados para operar em um
ambiente molhado, e levar a sonda para perto da água seria extremamente ariscado, podendo por em
jogo toda a missão da sonda.

19. Segundo o Art. 33, da Lei Orgânica do Município de Pinhalzinho, são leis complementares,
dentre outras previstas na Lei Orgânica:
I. Lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos.
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II. Lei que institui o Plano Diretor do Município.
III. Código tributário do município.
IV. Lei instituidora do regime único dos servidores municipais.
V. Código de Posturas.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas a afirmativa V está correta.
B) Todas as afirmativas estão incorretas.
C) Apenas a afirmativa II está incorreta.
D) Todas as afirmativas estão corretas.

20. No dia 13/07/2015 o Plenário do Senado aprovou a Medida Provisória que refinancia as dívidas
dos clubes de futebol. Dentre as resoluções abaixo, qual não é uma exigência da Medida Provisória:
A) O rebaixamento de um clube que não cumprir os pagamentos, não poderá acontecer, garantindo
a colocação do time na sua categoria, independentemente do pagamento das dívidas.
B) Os clubes de futebol terão o prazo de 20 anos para pagarem as dívidas trabalhistas e tributárias.
C) A quitação das dívidas junto ao FGTS deverá ocorrer em 6 meses.
D) Se o time deixar de pagar 3 parcelas consecutivas, perderá o refinanciamento.

Conhecimentos específicos

21. As assertivas abaixo foram retiradas da Lei 9.503/97, e referem-se às competências dos órgãos
componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Quais das assertivas abaixo correspondem ao artigo
22, da Lei 9503/97, sobre o que compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados
e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:
I. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão
de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira
Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente.
II. Responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito.
III. Vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a
placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante
delegação do órgão federal competente.
IV. Normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de
condutores, e registro e licenciamento de veículos.
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V. Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir
e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação.
A) I, II, III e V.
B) I, III e V.
C) II, III e IV.
D) Todas as assertivas estão corretas.

22. Preencha as lacunas com (V) quando verdadeira, ou (F) quando falsa. Segundo o artigo 24 da
Lei 9.503/97, compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de
sua circunscrição:
(

) Executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio firmado, como agente do

órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os
demais agentes credenciados.
(

) Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por

infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do
Poder de Polícia de Trânsito.
(

) Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a

infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as
multas que aplicar.
(

) Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias.

(

) Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo

com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN.
(

) Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.

Marque a sequência que responde corretamente, de cima para baixo, ao Art. 24 da referida Lei.
A) V – V – V – V – V – F.
B) V – V – F – V – V – V.
C) F – V – V – V – V – F.
D) F – V – F – V – F – V.

23. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu artigo 29, expressa que o trânsito de veículos
nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
I. A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, admitindo-se as exceções devidamente
sinalizadas.
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II. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as
da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver
faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos
veículos de maior velocidade.
III. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que
se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento.
IV. Os veículos precedidos de batedores não terão prioridade de passagem, pois as normas de
circulação devem ser respeitadas por todos.
V. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a
sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a
ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda.
VI. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem
decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os
motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
Quais indicações acima são verdadeiras em correspondência ao art. 29 do CTB?
A) I, II, III, e V.
B) I, II, III, V e VI.
C) II, III, IV, V e VI.
D) II, III, V e VI.

24. Segundo o artigo 87 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os sinais de trânsito classificam-se
em:
A) Placas, marcos viários, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente
de trânsito e do condutor.
B) Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente
de trânsito e do condutor.
C) Placas, marcos viários, dispositivos de sinalização auxiliar, sinais sonoros, gestos do agente de
trânsito e do condutor.
D) Placas de advertência, regulamentação e indicação; além da sinalização horizontal feita por
marcas pintadas na pista, tachas e tachões e apitos do agente de trânsito.
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25. Sobre a sinalização de trânsito, destaque-se a sinalização vertical e a sinalização horizontal.
Relacione corretamente as alíneas a seguir com o que lhes corresponde nos incisos abaixo.
a. Sinalização vertical de regulamentação.
b. Sinalização vertical de advertência.
c. Sinalização vertical de indicação.
d. Sinalização horizontal.
I. Tem por finalidade transmitir aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no
uso das vias urbanas e rurais.
II. Tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou
restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer
sejam permanentes ou eventuais.
III. Tem por finalidade identificar as vias, os destinos e os locais de interesse bem como orientar
condutores de veículos quanto aos percursos, os destinos as distâncias e os serviços auxiliares,
podendo também ter como função a educação do usuário.
IV. Tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada
da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar
comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego.
Assinale a alternativa que corresponde, na ordem, às finalidades das formas de sinalização.
A) a – I, b – II, c – III, d – IV.
B) a – II, b – I, c – III, d – IV.
C) a – III, b – II, c – IV, d – I.
D) a – I, b – II, c – IV, d – III.

26. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Art. 96, os veículos classificam-se em:
I. Quanto à tração: a) automotor; b) elétrico; c) de propulsão humana; d) de tração animal; e)
reboque ou semi-reboque.
II. Quanto à espécie: a) de passageiros; b) de carga; c) misto; d) de competição; e) de tração; f)
especial; g) de coleção.
III. Quanto à categoria: a) oficial; b) de representação diplomática, de repartições consulares de
carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao governo brasileiro; c) particular; d) de
aluguel; e) de aprendizagem.
Assinale a alternativa correta.
A) Apenas a assertiva I é correta.
B) Apenas a assertiva II é correta.
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C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
D) As assertivas I, II e III são corretas.

27. Sobre as assertivas abaixo, todas foram retiradas integralmente da Lei 9.503/97, exceto uma.
Assinale a que contém erro.
A) Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias
urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente
permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de
pedestres.
B) Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em
conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as
faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta
metros dele.
C) Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo
de trânsito, na seguinte ordem: de aptidão física e mental; escrito, sobre legislação de trânsito; de
noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN; de direção veicular,
realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se.
D) Art . 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em modelo único e de acordo com as
especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá
fotografia, identificação e CPF do condutor, terá fé pública, mas não equivalerá a documento de
identidade em todo o território nacional.

28. No Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu Capítulo XI, vários artigos remetem ao
registro de veículos. Desta forma, são elencadas abaixo algumas indicações sobre o assunto.
I. Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser
registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de
domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.
II. Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo - CRV de
acordo com os modelos e especificações estabelecidos pelo CONTRAN, contendo as características
e condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração.
III. Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: for
transferida a propriedade, o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência, for alterada
qualquer característica do veículo, houver mudança de categoria.
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IV. Art. 127. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia
consulta ao cadastro do RENAVAM.
V. Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos
fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da
responsabilidade pelas infrações cometidas.
Qual ou quais das indicações acima são verdadeiras conforme determinação do CTB?
A) Somente I.
B) II, III, e V.
C) I, II, III e V.
D) I, II, III, IV e V.

29. A respeito de dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência, o artigo 165 do CTB considera esta conduta como infração gravíssima.
Sabe-se que quando há uma conduta infracional no trânsito, como por exemplo, essa citada acima,
são aplicadas penalidades, e dependendo o caso aplicam-se também medidas administrativas.
Assinale a alternativa correta que corresponde a situação mencionada acima.
A) Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; Medida
Administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e recolhimento do
documento de habilitação.
B) Penalidade - multa (cinco vezes) e cassação do direito de dirigir por 24 (vinte e quatro) meses;
Medida Administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e
recolhimento do documento de habilitação.
C) Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; Medida
administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o
disposto no § 4º do art. 270 da Lei 9.503/97.
D) Penalidade - multa (dez vezes), apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir por 12
(doze) meses; Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do
veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270 da Lei 9.503/97.

30. O Art. 143 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), define que os candidatos poderão habilitarse nas categorias de A a E. Dependendo da categoria na qual o condutor é habilitado, obedecida a
gradação: A, B, C, D e E, o mesmo pode conduzir determinados veículos. A seguir, você
encontrará, em ordem, cada uma das categorias e quais veículos poderão ser conduzidos se
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habilitado em determinada categoria. Preencha as lacunas com (C) quando correta, ou (E) quando
errada.
( ) Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral.
( ) Categoria B - condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto
total exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o
do motorista.
( ) Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto
total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas.
( ) Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja
lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista.
( ) Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas
categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha
6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito)
lugares.
Dentre estas afirmações, a sequência correta de cima para baixo é:
A) C – C – C – C – C.
B) C – E – C – C – C.
C) C – E – E – C – C.
D) C – E – E – C – E.

31. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, art. 230, constitui infração gravíssima de trânsito,
passível de penalidade de multa e apreensão do veículo, e medida administrativa de remoção do
veículo, conduzí-lo:
I. Com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do
veículo violado ou falsificado.
II. Transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com
permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN.
III. Com dispositivo anti-radar.
IV. Sem qualquer uma das placas de identificação.
V. Que não esteja registrado e devidamente licenciado.
VI. Com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade.
Destas opções acima, assinale a alternativa correta.
A) II e IV são verdadeiras.
B) I, III, V, e VI são verdadeiras.
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C) I, III, IV, V e VI são verdadeiras.
D) Todas são verdadeiras.

32. No Capítulo XIX, a Lei 9.503/97 menciona os crimes de trânsito. Sobre eles, os artigos citados
abaixo, um contém erro, indique qual deles:
A) Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à
vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da
autoridade pública: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir
elemento de crime mais grave.
B) Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou
Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de
seis meses a dois anos, ou multa.
C) Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada,
com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de
saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:
detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
D) Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas,
hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja
grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de
seis meses a um ano, ou multa.

33. Em relação à Resolução 24/ 98: A gravação do número de identificação veicular (VIN) no
chassi ou monobloco, deverá ser feita, no mínimo, em um ponto de localização, de acordo com as
especificações vigentes e formatos estabelecidos pela NBR 3 nº 6066 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, em profundidade mínima de 0,2 mm. Além da gravação no chassi ou
monobloco, os veículos serão identificados, no mínimo, com os caracteres VIS (número seqüencial
de produção) previsto na NBR 3 nº 6066, podendo ser, a critério do fabricante, por gravação, na
profundidade mínima de 0,2 mm, quando em chapas ou plaqueta colada, soldada ou rebitada,
destrutível quando de sua remoção, ou ainda por etiqueta autocolante e também destrutível no caso
de tentativa de sua remoção.
Esta gravação deverá ser feita nos seguintes compartimentos e componentes:
I. Na coluna da porta dianteira lateral direita.
II. No compartimento do motor.
III. Em um dos pára-brisas e em um dos vidros traseiros, quando existentes;
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IV. Em pelo menos dois vidros de cada lado do veículo, quando existentes, excetuados os quebraventos.
V. Em uma das placas do veículo, preferencialmente na placa traseira.
Segundo esta resolução do CONTRAN, em quais compartimentos e componentes, citados acima,
receberão esta gravação?
A) I, II, III e IV.
B) I, II, III e V.
C) I, III e V.
D) II, III e IV.

34. Sobre a Resolução 277/08. De acordo com as assertivas abaixo:
I. Dispositivo de retenção para crianças é o conjunto de elementos que contém uma combinação de
tiras com fechos de travamento, dispositivo de ajuste, partes de fixação e, em certos casos,
dispositivos como: um berço portátil porta-bebê, uma cadeirinha auxiliar ou uma proteção antichoque que devem ser fixados ao veículo, mediante a utilização dos cintos de segurança ou outro
equipamento apropriado instalado pelo fabricante do veículo com tal finalidade.
II. As crianças com até um ano de idade deverão utilizar, obrigatoriamente, o dispositivo de
retenção denominado “bebê conforto ou conversível” ; As crianças com idade superior a um ano e
inferior ou igual a quatro anos deverão utilizar, obrigatoriamente, o dispositivo de retenção
denominado “cadeirinha”; As crianças com idade superior a quatro anos e inferior ou igual a sete
anos e meio deverão utilizar o dispositivo de retenção denominado “assento de elevação”; As
crianças com idade superior a sete anos e meio e inferior ou igual a dez anos deverão utilizar o cinto
de segurança do veículo.
É correto afirmar:
A) As duas assertivas são verdadeiras.
B) Somente a assertiva I é verdadeira.
C) Somente a assertiva II é verdadeira.
D) Nenhuma das assertivas é verdadeira.

35. As assertivas abaixo foram retiradas integralmente das resoluções do CONTRAN (53/1998;
204/2006; 303/2008; e, 304/2008), com exceção de uma, que contém erro. Assinale-a.
A) Art. 2, § 1º O Termo de Apreensão de Veículo será preenchido em três vias, sendo a primeira
destinada ao proprietário ou condutor do veículo apreendido; a segunda ao órgão ou entidade
responsável pela custódia do veículo; e a terceira ao agente de trânsito responsável pela apreensão.
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B) Art. 1º A utilização, em veículos de qualquer espécie, de equipamento que produza som só será
permitida, nas vias terrestres abertas à circulação, em nível de pressão sonora não superior a 80
decibéis – dB (A), medido a 10 m (dez metros) de distância do veículo.
C) Art. 1º As vagas reservadas para os idosos serão sinalizadas pelo órgão ou entidade de trânsito
com circunscrição sobre a via utilizando o sinal de regulamentação R-6b “Estacionamento
regulamentado” com informação complementar e a legenda “IDOSO”, conforme Anexo I desta
Resolução e os padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN.
D) Art. 1º As vagas reservadas para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência e
com dificuldade de locomoção serão sinalizadas pelo órgão ou entidade de trânsito com
circunscrição sobre a via utilizando o sinal de regulamentação R-6b “Estacionamento
regulamentado” com a informação complementar conforme Anexo I desta Resolução.

36. As assertivas abaixo foram retiradas da Resolução do CONTRAN 432/2013.
I. Art. 2º A fiscalização do consumo, pelos condutores de veículos automotores, de bebidas
alcoólicas e de outras substâncias psicoativas que determinem dependência deve ser procedimento
operacional rotineiro dos órgãos de trânsito.
II. Art. 9° O veículo será retido até a apresentação de condutor habilitado, que também será
submetido à fiscalização. Parágrafo único. Caso não se apresente condutor habilitado ou o agente
verifique que ele não está em condições de dirigir, o veículo será recolhido ao depósito do órgão ou
entidade responsável pela fiscalização, mediante recibo.
III. Art. 11. É obrigatória a realização do exame de alcoolemia para as vítimas fatais de acidentes de
trânsito.
Com relação as assertivas acima, é correto afirmar:
A) As três assertivas estão com seu texto na íntegra.
B) Somente a I e II estão com seu texto na íntegra.
C) Somente a I está com seu texto na íntegra.
D) Somente a II está com seu texto na íntegra.

37. Preencha as lacunas com (V) quando Verdadeira, ou (F) quando Falsa. As proposições abaixo
referem-se à Resolução CONTRAN 432/2013.
Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou
de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos
seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:
( ) Exame de sangue.
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( ) Exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito
competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que
determinem dependência.
( ) Teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro).
( ) Verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.
( ) Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal,
imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido.
( ) Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro.
( ) Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma do art. 5º ou
haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver encaminhamento do
condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o
resultado desses exames para fins de autuação administrativa.
Assinale a sequência correta que, de cima para baixo, responde corretamente à questão.
A) V – V – V – V – V – V – V.
B) V – F – V – V – V – V – V.
C) F – F – V – V – V – V – V.
D) F – F – V – V – V – V – F.

38. Código de Trânsito Brasileiro, Art. 238: Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus
agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e
outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade. Esta é uma infração gravíssima. A
que penalidade(s) e/ou medida(s) administrativa(s) está sujeito o infrator?
A) Multa e retenção do veículo.
B) Multa e suspensão do direito de dirigir.
C) Multa, apreensão do veículo e remoção do veículo.
D) Multa, apreensão do veículo, remoção do veículo e suspensão do direito de dirigir.

39. Código de Trânsito Brasileiro, Art. 182: Parar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) a
mais de um metro é infração de que natureza?
A) Leve.
B) Média.
C) Grave.
D) Gravíssima.
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40. A Resolução do CONTRAN nº 30, de 21 de maio de 1998, dispõe sobre campanhas
permanentes de segurança no trânsito a que se refere o art. 75 do Código de Trânsito Brasileiro.
Preencha com (C) se correta, ou (E) se errada, a(s) alternativa(s), que sem prejuízo de outros, os
principais fatores de risco a serem trabalhados serão:
( ) Acidentes com pedestres.
( ) Ingestão de álcool.
( ) Excesso de velocidade.
( ) Segurança veicular.
( ) Equipamentos obrigatórios dos veículos e seu uso.
A sequência, de cima para baixo, que responde corretamente é:
A) E –C – C – C – E.
B) E – C – C – E – E.
C) C – C – C – C – E.
D) C – C – C – C – C.
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