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Leia com atenção: 

 
1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou 

PRETA); 

2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o 

amasse; 
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta; 

4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E; 

5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de 

qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.); 
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início; 

7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo 

início das provas; 

8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal; 
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, 

após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala; 

10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima. 
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01- Assinale a alternativa correta sobre a tirinha: 

 

A. A personagem Mafalda questiona o fato de que na TV 

há mais programas de vendas do que aqueles dedicados 

à diversão. 

B. A personagem Mafalda se dá conta de que a publicidade 

divulgada pela TV dita regras de consumo e comporta-

mento. 

C. Por ainda ser uma criança, Mafalda não compreende que 

a publicidade é que sustenta seus programas favoritos. 

D. Mafalda não gosta de TV e está mais habituada a assistir 

a produções da internet. 

E. Mafalda é muito precoce, mas por não conhecer o signi-

ficado das palavras, acaba entendendo erradamente a 

função da propaganda para os programas de televisão. 

 

02- É uma conclusão correta sobre o tema da tirinha: 

 

A. Os programas de televisão estão obsoletos após a che-

gada da internet. 

B. A publicidade prejudica os programas de televisão, mas 

são fruto da legislação. 

C. As crianças não devem ser expostas a propagandas de 

produtos não destinados a elas. 

D. Ver televisão sem supervisão faz as crianças se aterem 

mais à publicidade paga do que à mensagem contida nos 

programas. 

E. As pessoas são incentivadas a refletir sobre o que podem 

possuir e não sobre o que são. 

           

Sentia falta de Tebas e, embora a cidade nova abrigasse 

tantas maravilhas, queria voltar pra casa, sentir o vento morno do 

deserto, que sopra sobre a cidade. Sentia falta da orientação 

tranquila de Suten-Anu, que sempre lhe passava firmeza em suas 

decisões. Sentia falta até da hostilidade com a qual havia crescido, 

por lhe ser familiar, o que significava que as pessoas notavam sua 

presença. Mas, mais que tudo, fazia-lhe falta até a ignorância que 

tinha quando ainda em Tebas, sua crença de que alguém como 

Shabaka pudesse sentir-se atraído por ela, pudesse querer dela, 

possivelmente o mesmo que ela ansiava por ele... 

        Entretanto, com o desenrolar dos acontecimentos, pouco 

antes da data de voltar pra casa, o faraó insistiu que ficasse até os 

culpados serem encontrados. 

       Respirou fundo e olhou o jardim à sua volta. Havia um 

perfume exótico no ar, mas não sabia de onde provinha. 

       Embora tivesse sempre apreciado a solidão, pela primeira vez 

sentiu-se completamente sozinha.  
 

(BURNS, Nataniel. Princesa do Egito – Um Mistério no Antigo Egito. Babelcube 

Inc. 2015) 

 

03- No primeiro parágrafo, a personagem afirma que sente falta 

de momentos de sua vida. Alguns são introduzidos pelo termo 

“até”, que indica que: 

 

A. São momentos que não eram agradáveis, mesmo assim ela 

sentia falta. 

B. São momentos dos quais ela sentiu falta até ir viver em 

Tebas. 

C. São momentos ruins, dos quais ela lembra sem querer. 

D. São momentos de que ela não lembrava até chegar em Te-

bas. 

E. São momentos que outros personagens a levaram a sentir 

falta. 

 

04- Assinale a alternativa correta acerca das palavras, no sentido 

em que elas foram empregadas no texto: 

 

A. “hostilidade” é sinônimo de “amizade”. 

B. “familiar” é sinônimo de “parente”. 

C. “ansiava” é sinônimo de “ignorava”. 

D. “exótico” é antônimo de “comum”. 

E. “apreciado” é antônimo de “querido” 

 

05- São adjetivos da forma como foram empregadas no texto, 

todas as palavras, EXCETO: 

 

A. Nova 

B. Maravilhas 

C. Morno 

D. Tranquila 

E. Familiar 

 

06- Assinale a alternativa correta sobre as relações entre as 

palavras do texto e sua classificação, origem ou variação. 

 

A. “abrigasse” origina-se de “obrigar”. 

B. “sopra” está no sentido conotativo. 

C. “falta” é uma variação do verbo “faltar”. 

D. “crença” é um substantivo. 

E. “provinha” está empregada no grau diminutivo. 

 

07- No trecho: 
 

“Respirou fundo e olhou o jardim à sua volta.” 
 

O emprego do acento grave é: 

 

A. Facultativo por estar diante de pronome possessivo. 

B. Obrigatório por tratar-se de palavra feminina. 

C. Obrigatório por estar diante de pronome possessivo. 

D. Facultativo por supressão do pronome possessivo. 

E. Obrigatório pela regência do substantivo “jardim”. 
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08- A frase inicial do texto: 
 

“Sentia falta de Tebas” 

 

A. “sentia” é substantivo e pede complemento nominal re-

gido de preposição. 

B. “sentia” é verbo e pede objeto indireto. 

C. “falta” é uma forma verbal e pede complemento regido de 

preposição. 

D. “falta” é substantivo e pede complemento nominal regido 

de preposição. 

E. “falta” é forma verbal e pede objeto indireto. 

 

09- No trecho: 
 

“sentir o vento morno do deserto, que sopra sobre a ci-

dade” 
 

Após o verbo destacado há um: 

 

A. Objeto direto 

B. Objeto indireto 

C. Adjunto adverbial 

D. Adjunto adnominal 

E. Objeto direto preposicionado. 

 

10- Sobre a acentuação das palavras, assinale a alternativa correta: 

 

A. “ignorância” é paroxítona terminada em “a”, por isso está 

corretamente acentuada. 

B. “alguém” é uma paroxítona com ditongo crescente. 

C. “até” é um monossílabo átono. 

D. “atraído” é proparoxítona e como todas deve ser acentu-

ada. 

E. “faraó” é acentuada pela regra de acentuação dos hiatos. 

 

 
(GALHARDO, Caco. Chico Bento Pizzaiolo. Blog do Galhardo) 

 

11- Sobre a tirinha assinale a alternativa correta: 

 

A. O balão no primeiro quadrinho revela que quem fala está 

gritando e irritado. 

B. As palavras destacadas em negrito indicam expressivi-

dade na fala dos personagens. 

C. “delivery” está em negrito para obedecer à regra de grafia 

de estrangeirismos em textos da língua portuguesa. 

D. A expressão facial do pizzaiolo não muda ao longo da ti-

rinha. 

E. O dedo em riste no último quadrinho mostra um persona-

gem muito irritado. 

 

 

 

 

12- O que provoca o humor no texto? 

 

A. O pizzaiolo ficar orgulhoso ao usar o termo em inglês e 

não saber que significa o mesmo que em português. 

B. O pizzaiolo responde com uma palavra na língua inglesa 

e se irrita quando perde a venda, pois o cliente não entende 

inglês. 

C. A expressão facial dos personagens quando um não con-

segue entender o outro. 

D. O personagem ter ligado para uma pizzaria estrangeira. 

E. O fato de que o vendedor não fala português nem o cliente 

fala inglês. 

 

                    A importância da flora para o ciclo de vida dos peixes 

é um dos dados já revelados pelo estudo, que vem sendo executado 

também em parceria com o Icmbio e a equipe da Estação 

Ecológica de Taiamã.  Muitas das espécies comerciais, como o 

pacu, a piraputanga, o pacu peva, a sardinha e lambari, além de 

dependerem das frutas das árvores que margeiam os rios para sua 

alimentação, executam um importante papel para a manutenção de 

toda área de mata ciliar do rio Paraguai. “Isso porque esses peixes 

funcionam como dispersores de sementes, e sua preservação está 

associada também a preservação das matas que margeiam os rios 

do Pantanal”, explica Muniz. O desmatamento nas cabeceiras do 

rio Paraguai e o assoreamento foram revelados como as principais 

ameaças aos curso d’agua pantaneiro.     Outra importante etapa 

da pesquisa é a descrição de novas espécies de peixes. Um novo 

bagre pode ter sido encontrado na região. 

 
http://www.jornaloeste.com.br/noticias/exibir.asp?id=29154&noticia=pesquisado

res_encontram_uma_nova_especie_de_bagre_em_caceres. Acessado em 

01/09/2019. 

 

13- Assinale a alternativa correta sobre o texto: 

 

A. O assoreamento tem inúmeros benefícios para os peixes, 

mas o agrotóxico lançado nos rios elimina-os todos. 

B. Os estudos não esclarecem sobre a importância da flora 

para a vida dos peixes. 

C. Os principais fatores de ameaça aos peixes na região são 

o assoreamento e o agrotóxico lançados nos rios. 

D. A mata ciliar no Paraguai depende da exportação de pei-

xes comerciais brasileiros para manter-se. 

E. O estudo afirma que um tipo de bagre foi visto na região, 

porém não será mais necessário encontrá-lo. 

 

14- Uma das medidas para evitar a mortandade dos peixes é: 

 

A. Lançar o agrotóxico indicado no Rio Paraguai. 

B. Assorear toda a área. 

C. Encontrar novas espécies de peixes. 

D. Cuidar da manutenção da mata ciliar. 

E. Fazer acordos com o Paraguai. 

 

15- O trecho: 
 

“Um novo bagre pode ter sido encontrado na região.”, traz: 
 

A. Uma certeza 

B. Uma possibilidade 

C. Uma negativa 

D. Uma informação falsa 

E. Um erro de estudo. 

 

http://www.jornaloeste.com.br/noticias/exibir.asp?id=29154&noticia=pesquisadores_encontram_uma_nova_especie_de_bagre_em_caceres
http://www.jornaloeste.com.br/noticias/exibir.asp?id=29154&noticia=pesquisadores_encontram_uma_nova_especie_de_bagre_em_caceres
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Acerca do Sistema Nacional de Trânsito, julgue os itens a 

seguir. 

 

I. O Sistema Nacional de Trânsito é composto por órgãos e 

entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios.  

II. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional 

de Trânsito têm por finalidade o exercício das atividades 

de planejamento, administração, normatização, pesquisa, 

registro e licenciamento de veículos, formação, habilita-

ção e reciclagem de condutores, educação, engenharia, 

operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, 

julgamento de infrações e de recursos e aplicação de pe-

nalidades.  

III. Fixar a padronização, mediante normas e procedimentos, 

dos critérios técnicos, financeiros e administrativos para 

a execução das atividades de trânsito é um dos objetivos 

básicos do Sistema Nacional de Trânsito.  

IV. O CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) é o órgão 

máximo normativo e consultivo e também é o coordena-

dor do Sistema Nacional de Trânsito.  

V. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são res-

ponsáveis por organizar os respectivos órgãos e entida-

des executivos de trânsito e executivos rodoviários, de-

vendo estabelecer os limites circunscricionais de suas 

atuações.  

 

Quanto às proposições analisadas, é correto afirmar que: 

 

A. Apenas os itens II e V são falsos. 

B. Existem apenas dois itens verdadeiros. 

C. Todos os itens são verdadeiros. 

D. Apenas os itens I e III são falsos. 

E. Só existe um item falso. 

 

17 – Assinale a única alternativa que não indica um órgão ou 

entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito: 

 

A. CONTRANDIFE – Conselho de Trânsito do Distrito Fe-

deral  

B. PRF – Polícia Rodoviária Federal  

C. JARI – Juntas Administrativas de Recursos de Infrações  

D. CETRAN – Conselhos Estaduais de Trânsito  

E. CNJ – Conselho Nacional das Juntas Administrativas de 

Recursos de Infrações  

 

18 – Não é de competência do CONTRAN apenas o que se 

apresenta qual alternativa? 

 

A. Julgar recursos interpostos contra decisões das JARI.  

B. Coordenar os órgãos componentes do Sistema Nacional 

de Trânsito.  

C. Criar Câmaras Temáticas.  

D. Estabelecer diretrizes dos regimentos das JARI.  

E. Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de si-

nalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito.  

 

 

 

19 – O condutor de motorhome (motor-casa) deverá possuir: 

 

A. CNH categoria AB, no mínimo. 

B. CNH categoria E, em qualquer caso, pois trata-se de trai-

ler. 

C. CNH categoria D, uma vez que é veículo de transporte 

de passageiros, não importando a lotação máxima. 

D. CNH categoria B, caso o peso do veículo não ultrapasse 

6.000kg, ou cuja lotação, excluído o motorista, não ultra-

passe oito lugares.  

E. CNH categoria C, ainda que o peso do veículo seja infe-

rior a 6.000kg, por ser utilizado para transporte de carga. 

 

20 – Acerca dos procedimentos para habilitação de condutores, é 

incorreto afirmar: 

 

A. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-

se a exames toxicológicos para a habilitação e renovação 

da Carteira Nacional de Habilitação.  

B. Caso o candidato seja reprovado no exame escrito sobre 

legislação de trânsito ou de direção veicular, só poderá 

repetir o exame depois de decorridos quinze dias úteis da 

divulgação do resultado.  

C. O exame de direção veicular será realizado perante co-

missão integrada por 3 (três) membros designados pelo 

dirigente do órgão executivo local de trânsito.  

D. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, 

poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas 

credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Esta-

dos e do Distrito Federal, de acordo com as normas esta-

belecidas pelo CONTRAN.  

E. O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo 

terá essa informação incluída na sua Carteira Nacional de 

Habilitação, conforme especificações do Conselho Naci-

onal de Trânsito – Contran.  

 

21 – Quanto aos exames aos quais o candidato deverá se submeter 

para habilitação, não se pode afirmar: 

 

A. Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombei-

ros dos órgãos de segurança pública da União, dos Esta-

dos e do Distrito Federal que possuírem curso de forma-

ção de condutor ministrado em suas corporações serão 

dispensados, para a concessão do documento de habilita-

ção, dos exames aos quais se houverem submetido com 

aprovação naquele curso, desde que neles sejam obser-

vadas as normas estabelecidas pelo CONTRAN.  

B. O primeiro exame ao qual o candidato deverá se subme-

ter é o de aptidão física e mental.  

C. Para os condutores com mais de sessenta e cinco anos de 

idade, é necessária a renovação do exame de aptidão fí-

sica e mental a cada três anos.  

D. Os condutores deverão renovar a avaliação psicológica e 

mental a cada cinco anos, se contarem com menos de ses-

senta e cinco anos de idade.  

E.  O exame de direção veicular deve ser realizado em via 

pública e em veículo da categoria correspondente àquela 

ao qual o candidato está se habilitando.  
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22 – O estrangeiro, devidamente habilitado em seu país de origem, 

que desejar conduzir veículos automotores no Brasil: 

 

A. Deverá se submeter, obrigatoriamente, ao curso de for-

mação de condutores e ao exame escrito sobre legislação 

de trânsito.  

B.  Terá sua habilitação automaticamente revalidada.  

C. Poderá ter sua habilitação reconhecida, mas tal reconhe-

cimento está subordinado às condições estabelecidas em 

convenções e acordos internacionais e às normas do 

CONTRAN.  

D. Poderá ter sua habilitação reconhecida, desde que apenas 

na condição de turista, e podendo utilizá-la pelo prazo 

máximo de quinze dias.  

E. Só poderá conduzir veículos se obtiver a permissão para 

dirigir, mediante aprovação nos exames de aptidão física 

e mental; escrito, sobre legislação de trânsito; de noções 

de primeiros socorros, conforme regulamentação do 

CONTRAN; e de direção veicular, realizado na via pú-

blica.  

 

23 – O condutor que dirige seu veículo portando CNH vencida há 

mais de trinta dias: 

 

A. Comete infração gravíssima, sujeita à penalidade de 

multa e medida administrativa de recolhimento da CNH 

e retenção do veículo até a apresentação de condutor ha-

bilitado.  

B. Comete crime de trânsito, sujeito à penalidade de apre-

ensão do veículo e multa. 

C. Comete infração leve, sujeita à penalidade de multa. 

D. Comete infração grave, sujeita à penalidade de multa 

(três vezes) e medida administrativa de retenção do veí-

culo até a apresentação de condutor habilitado. 

E. Comete infração gravíssima, sujeita à penalidade de 

multa (três vezes) e medida administrativa de recolhi-

mento da CNH. 

 

24 – Fabrício é proprietário de um automóvel de passeio. Ele e seu 

amigo Marcos foram para uma festa no final de semana. Como 

havia ingerido bebida alcóolica durante a festa, Fabrício entregou 

a condução de seu veículo ao seu amigo Marcos, a fim de que este 

conduzisse o automóvel na volta para casa. No entanto, Marcos 

estava em uso de medicamentos para tratamento de uma infecção 

que alteraram sua capacidade de dirigir com segurança e Fabrício 

tinha conhecimento desta situação. Mesmo assim, Fabrício achou 

melhor entregar a condução do veículo a seu amigo, uma vez que 

havia ingerido bebidas alcóolicas e não deveria dirigir. Neste caso, 

Fabrício: 

 

A. Cometeu uma infração leve, sujeita a penalidade de 

multa. 

B. Cometeu uma infração gravíssima, sujeita a penalidade 

de multa.  

C. Cometeu uma infração grave, sujeita a penalidade de 

multa (três vezes). 

D. Cometeu uma infração gravíssima, sujeita a penalidade 

de multa (três vezes). 

E. Não cometeu nenhuma infração, ao passo que se tivesse 

ele mesmo conduzido seu veículo, teria praticado crime 

de trânsito. 

 

25 – O uso de cinto de segurança é obrigatório para todos os 

ocupantes do veículo. Assim, caso o passageiro deixe de utilizar o 

cinto de segurança, estaremos diante de que tipo de infração? 

 

A. Grave, sujeita à penalidade de multa e medida adminis-

trativa de retenção do veículo até colocação do cinto pelo 

infrator.  

B. Leve, sujeita à penalidade de multa e medida administra-

tiva de retenção do veículo até colocação do cinto pelo 

infrator. 

C. Grave, sujeita à penalidade de multa. 

D. Média, sujeita à penalidade de multa (duas vezes). 

E. Gravíssima, sujeita à penalidade de multa (cinco vezes) 

e medida administrativa de retenção do veículo. 

 

26 – À infração descrita como “Utilizar-se de veículo para 

demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada 

brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou 

arrastamento de pneus” correspondem quais penalidades/medidas 

administrativas? 

 

A. Multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apre-

ensão do veículo / recolhimento do documento de habili-

tação e remoção do veículo.  

B. Multa (cinco vezes) e apreensão do veículo / recolhi-

mento do documento de habilitação e remoção do veí-

culo. 

C. Multa (três vezes) e suspensão do direito de dirigir / re-

moção do veículo. 

D. Multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do ve-

ículo / recolhimento do documento de habilitação. 

E. Multa (cinco vezes), suspensão do direito de dirigir e 

apreensão do veículo/ recolhimento do documento de ha-

bilitação e remoção do veículo. 

 

27 – Pedro conduzia seu veículo em uma via e, não percebendo 

que o semáforo encontrava-se fechado, abalroou na traseira do 

veículo de Joaquim, que já se encontrava parado no sinal. Diante 

desses fatos, tendo em vista a culpa de Pedro, Joaquim se negou a 

retirar seu veículo do local do acidente enquanto a autoridade de 

trânsito não chegasse, sob o argumento de que os veículos 

deveriam permanecer na mesma posição do acidente a fim de 

possibilitar que a autoridade de trânsito lavrasse o competente 

boletim de ocorrência, não obstante tal postura ter prejudicado a 

fluidez do trânsito. Neste caso: 

 

A. Joaquim está correto, uma vez que não se deve alterar a 

cena do acidente, a fim de que o boletim de ocorrência 

seja lavrado de modo a retratar fielmente as condições do 

acidente. 

B. Joaquim e Pedro deveriam ter sinalizado o local do aci-

dente utilizando o triângulo, a fim de evitar novos abal-

roamentos, mas não poderiam retirar os veículos do local 

exato da colisão. 

C. Por força de disposição expressa do Código de Trânsito 

Brasileiro, os veículos devem permanecer no local do 

acidente até que a autoridade de trânsito competente au-

torize a sua remoção. 

D. Como o acidente não teve vítimas, e a manutenção dos 

veículos no local exato da colisão estava prejudicando a 

fluidez do trânsito, os condutores deveriam remover os 

veículos do local, sob pena de cometer infração média.  
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E. Joaquim está errado, porque em qualquer caso deve-se 

remover os veículos envolvidos em acidente para o acos-

tamento da via, a fim de não causar retenções no trânsito, 

sob pena de o condutor que se recusar cometer infração 

grave. 

 

28 – Qual o tipo de infração/penalidade correspondente à conduta 

de estacionar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) de 

cinquenta centímetros a um metro? 

 

A. Leve, sujeita apenas à penalidade de multa.  

B. Média, sujeita à penalidade de multa e medida adminis-

trativa de remoção do veículo. 

C. Média, sujeita apenas à penalidade de multa. 

D. Grave, sujeita à penalidade de multa e medida adminis-

trativa de remoção do veículo. 

E. Leve, sujeita à penalidade de multa e medida administra-

tiva de remoção do veículo.  

 

29 – Julgue os itens abaixo em verdadeiros ou falsos e assinale a 

alternativa que indica a ordem correta. 

 

I. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou inter-

romper a livre circulação de veículos e pedestres, ou co-

locar em risco sua segurança, será iniciada sem permis-

são prévia do órgão ou entidade de trânsito com circuns-

crição sobre a via.  

II. Caso haja qualquer obstáculo à livre circulação e à segu-

rança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na cal-

çada, e este não possa ser retirado, deverá o mesmo ser 

devida e imediatamente sinalizado.  

III. A obrigação de sinalizar a existência de uma obra que 

perturbe ou interrompa a livre circulação de veículos e 

pedestres é da Prefeitura Municipal, através da Secretaria 

de Obras.  

IV. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via 

deve avisar a comunidade, por intermédio dos meios de 

comunicação social, com vinte e quatro horas de antece-

dência, de qualquer interdição da via, indicando-se os ca-

minhos alternativos a serem utilizados.  

V. A utilização das ondulações transversais e de sonoriza-

dores como redutores de velocidade é proibida, salvo em 

casos especiais definidos pelo órgão ou entidade compe-

tente, nos padrões e critérios estabelecidos pelo CON-

TRAN.  

 

A. V, V, V, F, V. 

B. V, V, F, F, V. 

C. F, V, V, V, F. 

D. F, F, F, V, F. 

E. F, V, F, F, V. 

 

30 – Quanto às normas gerais de circulação e conduta, é correto 

afirmar que: 

 

A. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos 

acostamentos não é permitido.  

B. Quando os veículos destinados a socorro de incêndio e 

salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação 

de trânsito e as ambulâncias estiverem circulando com os 

dispositivos acionados, indicando a proximidade dos ve-

ículos, todos os condutores deverão deixar livre a passa-

gem pela faixa do meio, indo para a direita e para a es-

querda da via e parando, se necessário.  

C. Os veículos de socorro de incêndio e salvamento, de po-

lícia, de fiscalização e operação de trânsito e as ambulân-

cias só poderão utilizar os dispositivos de alarmes sono-

ros e de iluminação vermelha intermitente durante a efe-

tiva prestação do serviço de urgência.  

D. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá 

ser feita sempre pela esquerda.  

E. Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, 

se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência 

de passagem o que vier pela esquerda do condutor, salvo 

nos casos de rotatória ou de apenas um fluxo ser prove-

niente da rodovia.  

31 – A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor, quando imposta como 

penalidade para os crimes de trânsito, pode ter duração: 

 

A. De dois meses a cinco anos.  

B. De seis meses a dois anos. 

C. De três meses a três anos. 

D. De um mês da dois anos. 

E. De seis meses a cinco anos. 

 

32 – São circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de 

trânsito as contidas nos seguintes itens: 

 

I. Ter o condutor do veículo cometido a infração utilizando 

o veículo sem placas.  

II. Ter o condutor do veículo cometido a infração com Car-

teira de Habilitação de categoria diferente da do veículo.  

III. Ter o condutor do veículo cometido a infração quando a 

sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com 

o transporte de passageiros ou de carga.  

IV. Ter o condutor do veículo cometido a infração sobre 

faixa de trânsito temporariamente destinada a pedestres.  

V. Ter o condutor do veículo cometido a infração com 

grande risco de grave dano patrimonial a terceiros.  

 

A. II, IV e V, apenas. 

B. I, III e IV, apenas. 

C. I, II e IV, apenas. 

D. I, II, III e V, apenas. 

E. I, II, III, IV e V. 

 

33 – Se o condutor comete homicídio culposo na direção de 

veículo automotor, está cometendo crime de trânsito, sujeito à 

pena de detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição 

de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor. No entanto, se nessa situação, o condutor estivesse 

conduzindo o veículo automotor sob a influência de álcool ou de 

qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, 

a pena passa a ser de: 

 

A. Detenção, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição 

do direito de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. 

B. Reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição 

do direito de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor.  
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C. Detenção, de dois a oito anos, e suspensão ou proibição 

do direito de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. 

D. Reclusão, de cinco a doze anos, e suspensão ou proibição 

do direito de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. 

E. Reclusão, de seis a doze anos, e suspensão ou proibição 

do direito de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. 

 

34 – Teodoro, condutor do veículo, deixou de prestar imediato 

socorro à vítima do acidente de trânsito que ele causou, mesmo 

podendo socorrê-la. No entanto, sua omissão foi suprida pelos 

presentes que prestaram socorro à vítima. Neste caso, Teodoro: 

 

A. Cometeu infração de trânsito, sujeita à multa (três vezes).  

B. Cometeu crime de trânsito, sujeito à pena de detenção de 

seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir 

elemento de crime mais grave.  

C. Cometeu infração de trânsito, sujeita à multa (cinco ve-

zes) e apreensão do veículo. 

D. Cometeu crime de trânsito, sujeito à pena de detenção de 

dois a seis meses, ou multa, se o fato não constituir crime 

mais grave. 

E. Não cometeu nenhuma infração ou crime, uma vez que o 

socorro foi devidamente prestado à vítima por terceiros. 

 

35 – Ao crime descrito como: “Inovar artificiosamente, em caso 

de acidente automobilístico com vítima, na pendência do 

respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial 

ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim 

de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz”, corresponde 

a pena de: 

 

A. Reclusão, de seis meses a um ano, ou multa. 

B. Detenção, de dois meses a um ano, ou multa. 

C. Detenção, de seis meses a um ano, ou multa.  

D. Reclusão, de dois meses a dois anos, ou multa. 

E. Detenção, de dois meses a dois anos, ou multa. 

 

36 – Observe a imagem abaixo. 

 

 
 

Imagem: 

http://www.detran.pr.gov.br/arquivos/File/habilitacao/manualdeh

abilitacao/manualdehabparte6.pdf  

 

A linha representada pela letra “A”, corresponde a: 

 

A. Distância de reação 

B. Distância de parada 

C. Distância de seguimento  

D. Distância de frenagem 

E. Distância de referência 

 

37 – De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, sinalização 

é o “conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança 

colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização 

adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior 

segurança dos veículos e pedestres que nela circulam.” Nesse 

sentido, assinale a alternativa que não apresenta uma forma de 

sinalização de trânsito: 

 

A. Placas de regulamentação 

B. Placas de advertência 

C. Sinalização horizontal 

D. Placas de indicação 

E. Placas de contenção  

 

38 – Observe a imagem abaixo. 

  
A autoridade de trânsito, ao realizar este gesto, determina: 

 

A. Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. 

Quando executada em interseções, os veículos que já se 

encontrem nela não são obrigados a parar. 

B. Ordem de parada para todos os veículos sigam na direção 

indicada pelo braço estendido, qualquer que seja o sen-

tido do seu deslocamento. 

C. Ordem de preferência para todos os veículos que venham 

de direções que cortem ortogonalmente a direção indi-

cada pelo braço estendido, qualquer que seja o sentido do 

seu deslocamento. 

D. Ordem de parada para todos os veículos que venham de 

direções que cortem ortogonalmente a direção indicada 

pelo braço estendido, qualquer que seja o sentido do seu 

deslocamento.  

E. Ordem para que todos os veículos que venham de dire-

ções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelo 

braço estendido, efetuem conversão à esquerda. 

 

39 – A autoridade de trânsito pode utilizar apitos para auxiliar o 

controle do tráfego. Nesse contexto, um silvo longo significa: 
 

A. Pare. 

B. Siga. 

C. Liberar o trânsito no sentido indicado pelo agente. 

D. Indicar parada obrigatória. 

E. Ordem para diminuir a marcha.  

 

40 – Quanto à condução de escolares, é incorreto afirmar: 
 

A. Os veículos especialmente destinados à condução cole-

tiva de escolares somente poderão circular nas vias com 

autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de 

trânsito dos Estados e do Distrito Federal.  

B. O condutor de veículo destinado à condução de escolares 

deve ter idade superior a vinte e um anos.  

 

 

http://www.detran.pr.gov.br/arquivos/File/habilitacao/manualdehabilitacao/manualdehabparte6.pdf
http://www.detran.pr.gov.br/arquivos/File/habilitacao/manualdehabilitacao/manualdehabparte6.pdf
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C. O condutor de veículo destinado à condução de escolares 

deve ser habilitado na categoria D.  

D. O condutor de veículo destinado à condução de escola-

res não pode ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias du-

rante os dezoito últimos meses.  

E. Os veículos destinados à condução de escolares devem 

possuir cintos de segurança em número igual à lotação.  



 

  

 


