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LÍNGUA PORTUGUESA

c) A cozinha está muito suja, não tem quem limpe.
d) Nenhuma das alternativas.

1) Assinale a alternativa abaixo em que os sinônimos
estão CORRETOS.
a)
desenvolver/crescer, aprimorar/aperfeiçoar,
progredir/evoluir.
b)
contribuir/colaborar,
problema/empecilho,
distúrbio/aprimorar.
c)
alimento/comida,
sustento/provisões,
incentivo/aperfeiçoar.
d) Nenhuma das alternativas.

8) Minha prima Fernanda trabalha a noite. Nesta
oração o sujeito é:
a) Oração sem sujeito.
b) Composto.
c) Simples.
d) Nenhuma das alternativas.
9) Os sujeitos das orações podem ser:
a) Determinado / indeterminado, simples / composto.
b) Composto / simples, oculto / nominal.
c) Indeterminado / determinado, simples / sintaxe.
d) Nenhuma das alternativas.

2) Leia o trecho abaixo:
“Quando hoje acordei, ainda fazia escuro
(Embora a manhã já estivesse avançada).
Chovia.
Chovia uma triste chuva de resignação
Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da
noite.
Manuel Bandeira

10) Assinale a alternativa em que o pronome obliquo
está CORRETO junto com o verbo: “Não diga nada.
(me)”
a) Não me diga nada.
b) Não diga-me nada.
c) Não diga nada.
d) Nenhuma das alternativas.

Qual figura de linguagem está presente no trecho
acima ?
a) Metáfora.
b) Pleonasmo.
c) Personificação.
d) Nenhuma das alternativas.

11) De acordo com as regras do discurso direto, é
CORRETO afirmar:
a) Utilizamos sinais de pontuação, utilizamos verbos de
elocução.
b) Não utilizamos sinais de pontuação, não utilizamos
verbos de elocução.
c) Inserimos o discurso no meio do texto, não utilizamos
sinais de pontuação.
d) Nenhuma das alternativas

3) Assinale a alternativa em que as palavras estão com
a ortografia CORRETA:
a) alcateia / estreia / geleia.
b) lêem / feiura / enjôo.
c) idéia / jóia / plateia.
d) Nenhuma das alternativas.

12) Assinale a alternativa em que o uso do pronome
está CORRETO.
a) Preciso vê-la, me disse a mãe da menina.
b) Tudo se resolve com o tempo.
c) Este é um emprego que absorve-me muito.
d) Nenhuma das alternativas.

4) Assinale a alternativa em que o hífen está
INCORRETO.
a) super-homem.
b) mini-hotel.
c) aero-espacial.
d) Nenhuma das alternativas.

13) Assinale a alternativa CORRETA de acordo com o
pronome relativo.
a) Foi as meninas quem desenharam aquilo.
b) Foram as meninas quem desenharam aquilo.
c) Foram as meninas que desenharam aquilo.
d) Nenhuma das alternativas.

5) “Hoje dia 25 de Dezembro acordei muito FELIZ. O natal
chegou. Está é uma data muito ESPECIAL. A data onde
todos nós brincamos e ficamos JUNTOS em família. Pena
que nem todos tem um natal como este. Muitos tem um
natal TRISTE e CHATO. Eu sinto muita PENA dessas
pessoas. Elas nunca tiveram um natal FELIZ e ALEGRE.”
No texto acima, as palavras em destaque se referem:
a) Substantivos.
b) Adjetivos.
c) Verbos.
d) Nenhuma das alternativas.

14) Qual alternativa em que todas as palavras são
oxítonas ?
a) maracujá / avó / Paraná / você.
b) zíper / flúor / néctar / vírus.
c) almíscar / ônix / ciclope / âmbar.
d) Nenhuma das alternativas.
15) Assinale a alternativa em que o emprego da crase
esta CORRETA.
“_____ vezes, ela vem ____ minha casa para não precisar
fazer as suas tarefas ____ pressas”
a) Às / à / às
b) As / à / as
c) Às / a / as
d) Nenhuma das alternativas.

6) De acordo com a regência verbal, assinale a
alternativa CORRETA:
a) Esqueci-me a fisionomia dela.
b) Quero assistir essa série.
c) Minha irmã demorou a chegar ontem à noite.
d) Nenhuma das alternativas.
7) Assinale a alternativa que temos um vício de
linguagem:
a) Para abrir a porta do cinema, levante a alavanca para
cima.
b) Durante a festa, não vi ele nem um minuto.
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Na célula C2, para obter o valor “25092010”, foi
utilizada a fórmula:
a) TEXTO (A2;5;8).
b) EXT.NUMERO(A2;5;10).
c) EXT.TEXTO (A2;5;8).
d) Nenhuma das alternativas.

16) Miniprogramas do Microsoft Windows 2010 que
oferecem informações rápidas e acesso fácil às
ferramentas utilizadas com frequência. São chamados
de:
a) Área de Trabalho.
b) Manchetes do Feed.
c) Gadgets.
d) Nenhuma das alternativas.

20) O Microsoft Excel 2010 é um editor de planilhas ou
planilha eletrônicas que permite realizar cálculos, criar
tabelas, trabalhar com planilhas, entre outras
inúmeras funções. Considere as seguintes afirmativas
sobre
o
Microsoft
Excel
2010:
I- VP é a função que retorna o valor total
correspondente ao valor atual de uma série de
pagamentos futuros.
II- Em Auditoria de Fórmulas tem a opção células
precedentes, ou seja, células que fornecem dados a
uma célula específica. Para exemplificar, insira na
célula C11 a fórmula “=B3*5”, a célula B3 será
precedente da célula C11.
III- Em Auditoria de Fórmulas tem a opção células
dependentes, ou seja, células que dependem do valor
em uma célula específica. Para exemplificar, insira na
célula C11 a fórmula “=B3*5”, o valor inserido na
célula B3 será dependente da célula C11.
Está CORRETO a respeito das funções apenas o que
se afirma em:
a) I, II e III.
b) III.
c) I e II.
d) Nenhuma das alternativas.

17) Aplicativos são os softwares que realizam
atividades as quais envolvem tarefas, como edição de
texto, edição de imagem e administração de dados. O
Microsoft Windows 10 inclui alguns aplicativos e
acessórios úteis. Analise as afirmativas abaixo:
I- Paint é um editor de textos simples.
II- Teclado virtual é um utilitário que exibe um teclado
virtual na tela do computador.
III- Ferramenta de captura é utilizada para copiar
qualquer objeto da tela.
IV- Notas Autoadesivas é uma ferramenta utilizada
para colorir, criar formas e desenhos, manipular fotos
entre outras opções.
É CORRETO o que se afirma somente em:
a) II e III.
b) I, II e IV.
c) I, II e III.
d) Nenhuma das alternativas.
18) Usando o Microsoft Windows 10 para excluir dois
arquivos
em
PDF:
EXEMPLO_1.PDF
e
EXEMPLO_2.PDF. O arquivo EXEMPLO_1.PDF está na
pasta Curso do pendrive e o arquivo EXEMPLO_2.PDF
está na pasta Aulas do computador. Para excluir o
arquivo EXEMPLO_1.PDF, é necessário acessar a
pasta Curso do pendrive e selecionar com o botão
direito do mouse o
arquivo EXEMPLO_1.PDF
confirmar a opção Excluir. Para excluir o arquivo
EXEMPLO_2.PDF, é necessário acessar a pasta Aula
do computador, selecionar o arquivo e utilizar a tecla
Delete e, na caixa de mensagem que surgir confirmar a
exclusão.
A respeito dos procedimentos para exclusão de
arquivos está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) O arquivo EXEMPLO_2.PDF irá para a “Lixeira” e o
arquivo
EXEMPLO_1.PDF
será
apagado
permanentemente,
sem
passar
pela
lixeira.
b) O arquivo EXEMPLO_1.PDF irá para a “Lixeira” e o
arquivo
EXEMPLO_2.PDF
será
apagado
permanentemente,
sem
passar
pela
lixeira.
c) Os dois textos irão para a lixeira.
d) Nenhuma das alternativas.

21) A mala direta é uma ferramenta do Microsoft Word
2010 muito útil e usada para criar vários documentos.
Uma das formas de excluir um destinatário de uma
mala direta é?
a) Através das caixas de seleção na caixa de diálogo
Localizar Destinatários.
b) Excluir todas as informações referentes a esse
destinatário da lista de destinatários.
c) Excluir o documento endereçado a esse destinatário
quando visualizar a mesclagem.
d) Nenhuma das alternativas.
22) A guia Página Inicial do Microsoft Word 2010
possui um recurso eficaz, conforme pode ser visto na
imagem abaixo:

19) A planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2010,
exibe hipoteticamente, uma relação de números, os
quais representam o RA do aluno, a data de matrícula
e sua idade.

Podemos citar como recurso desta ferramenta a opção
de:
a) Copiar somente a cor do texto ou da palavra
selecionada.
b) Copiar a formatação do texto ou da palavra
selecionada.
c) Copiar o texto ou a palavra selecionada e a sua
formatação.
d) Nenhuma das alternativas.
23) Analise as alternativas sobre o Microsoft Word
2010 e observe se são verdadeiras (V) ou falsas (F).
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(
) Uma legenda é rótulo numerado que pode ser
adicionado a uma figura, tabela, equação ou outro
objeto, por exemplo Imagem 1.
( ) Tanto as notas de rodapé quanto as notas de fim
são separadas do corpo do texto por uma pequena
linha horizontal.
(
) Ao adicionar uma citação a um documento, é
possível criar uma fonte que aparecerá na bibliografia.
(
) Na legenda Imagem 1, Imagem é o rótulo da
legenda e 1 é o número inserido automaticamente pelo
Word.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a) V, V, V, V.
b) V, V, F, F.
c) V, F, V, F.
d) Nenhuma das alternativas.

fluxo de veículos e a periculosidade da via assim
determinarem.
II- Os elementos do mobiliário urbano deverão ser
projetados e instalados em locais que permitam sejam
eles utilizados pelas pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida.
III- A instalação de qualquer mobiliário urbano em área
de circulação comum para pedestre que ofereça risco
de acidente à pessoa com deficiência deverá ser
indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso,
de acordo com as normas técnicas pertinentes.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas I e II.
b) Apenas III e I.
c) I, II e III.
d) Nenhuma das alternativas;
27) Segundo a Resolução do Conselho Nacional de
Trânsito (CONTRAN) nº 110, de 24 de fevereiro de
o
2000, Art. 1
Os órgãos executivos de trânsito dos
Estados e do Distrito Federal estabelecerão prazos
para renovação do Licenciamento Anual dos Veículos
registrados sob sua circunscrição, de acordo com o
algarismo final da placa de identificação.
Veículos com o final da placa 3, 4 e 5 tem o prazo final
de renovação em?
a) Agosto.
b) Outubro.
c) Dezembro.
d) Nenhuma das alternativas.

24) No Microsoft PowerPoint 2010, há duas formas de
adicionar SmartArt. Qual das alternativas apresentam
essas duas formas?
a) Clicar na guia Inserir e depois no botão SmartArt; clicar
no botão correspondente no layout do slide.
b) Clicar na guia Inserir e depois no botão SmartArt; usar o
botão direito do mouse no slide em branco e selecionar
SmartArt.
c) Clicar na guia Inserir e depois no botão Formas; clicar
na guia Inserir e depois no botão SmartArt.
d) Nenhuma das alternativas.
25) Analise as alternativas sobre o Microsoft 2010 e
verifique quais informações são verdadeiras (V) e
quais
são
falsas
(F).
( ) Com o recurso Álbum de Fotografias, é possível
criar uma nova apresentação com base em um
conjunto
de
tabelas.
(
) Ao adicionar tabelas no Power Point 2010, é
possível utilizar estilos prontos ou criar outros tipos
de estilos com objetivos de padronizar o documento,
deixá-lo mais organizado e com melhor apresentação.
( ) É possível editar o áudio e o vídeo do Microsoft
2010 para que seja executada e/ou visualizada apenas
a
parte
desejada.
( ) Organograma é um recurso muito interessante do
Microsoft PowerPoint 2010, ele permite representar
hierarquias de empresas. Ao inserir um organograma
na sua apresentação ele não adota a formatação
(cores, fonte e estilo) do tema aplicado, é necessário
que se faça a formatação de acordo com o critério de
apresentação.
Qual a opção que possui a sequência CORRETA?
a) F, V, V, V.
b) V, F, F, V.
c) F, V, V, F.
d) Nenhuma das alternativas.

28) Conforme a Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de
1997, Código de Trânsito Brasileiro e alterações Art.
67-C. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5
(cinco) horas e meia ininterruptas veículos de transporte
rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte
rodoviário de cargas.
b) O condutor é obrigado, dentro do período de 24 (vinte e
quatro) horas, a observar o mínimo de 11 (onze) horas de
descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no
o
veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1 ,
observadas no primeiro período 8 (oito) horas
ininterruptas de descanso.
c) Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso a
cada 6 (seis) horas na condução de veículo rodoviário de
passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do
tempo de direção.
d) Nenhuma das alternativas.
29) Segundo a Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de
1997,
Código
de
Trânsito
Brasileiro
e
alterações Art. 202. Ultrapassar outro veículo:
I - pelo acostamento.
II - em interseções e passagens de nível.
A infração é considerada :
a) Grave.
b) Gravíssima.
c) Média.
d) Nenhuma das alternativas.

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

26) De acordo com a Lei 10.098 de 19/12/2000,
Capítulo III, do desenho e da localização do mobiliário
urbano analise as afirmativas abaixo:
I- Os semáforos para pedestres instalados nas vias
públicas deverão estar equipados com mecanismo
que emita sinal sonoro suave, intermitente e sem
estridência, ou com mecanismo alternativo, que sirva
de guia ou orientação para a travessia de pessoas
portadoras de deficiência visual, se a intensidade do

30) Conforme a Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de
1997, Código de Trânsito Brasileiro e alterações. Art.
1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres
do território nacional, abertas à circulação, rege-se por
este Código. Assinale a alternativa CORRETA que
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corresponde ao (parágrafo) § 1º do artigo citado
acima. Considera-se trânsito:
a) vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os
logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as
rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou
entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as
peculiaridades locais e as circunstâncias especiais.
b) conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade
o
exercício
das
atividades
de
planejamento,
administração, normatização, pesquisa, registro e
licenciamento de veículos, formação, habilitação e
reciclagem de condutores, educação, engenharia,
operação do sistema viário, policiamento, fiscalização,
julgamento de infrações e de recursos e aplicação de
penalidades.
c) a utilização das vias por pessoas, veículos e animais,
isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de
circulação, parada, estacionamento e operação de carga
ou descarga.
d) Nenhuma das alternativas.

b) cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de
trânsito, no âmbito de suas atribuições; 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; estabelecer, em conjunto com os
órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o
policiamento ostensivo de trânsito.
c) estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as
diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e
do Programa Nacional de Trânsito; 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.
d) Nenhuma das alternativas.
33) Com base no Manual Brasileiro de Fiscalização de
Trânsito. Volume I - Competência municipal, incluindo
as concorrentes dos órgãos e entidades estaduais de
trânsito e rodoviários. As penalidades serão impostas
ao condutor, ao proprietário do veículo, ao
embarcador e ao transportador, salvo os casos de
descumprimento de obrigações e deveres impostos a
pessoas
físicas
ou
jurídicas
expressamente
mencionadas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Relacione as colunas abaixo acerca da informação
acima:
1- Proprietário:
2- Condutor:
3- Embarcador:
4- Transportador:
(
) é responsável pela infração relativa ao transporte
de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso
bruto total, quando simultaneamente for o único
remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal,
fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.
(
) caberá a responsabilidade pelas infrações
decorrentes de atos praticados na direção do veículo.
(
) é o responsável pela infração relativa ao
transporte de carga com excesso de peso nos eixos
ou quando a carga proveniente de mais de um
embarcador ultrapassar o peso bruto total.
(
) caberá sempre a responsabilidade pela infração
referente à prévia regularização e preenchimento das
formalidades e condições exigidas para o trânsito do
veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade
de suas características, componentes, agregados,
habilitação legal e compatível de seus condutores,
quando esta for exigida, e outras disposições que
deva observar.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a) 1, 3, 4, 2.
b) 4, 2, 1, 3.
c) 3, 2, 4 1.
d) Nenhuma das alternativas.

31) Analise as afirmativas abaixo referente a Lei n.º
9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito
Brasileiro e alterações. Art. 6º São objetivos básicos
do Sistema Nacional de Trânsito:
I- estabelecer diretrizes da Política Nacional de
Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao
conforto, à defesa ambiental e à educação para o
trânsito, e fiscalizar seu cumprimento.
II- fixar, mediante normas e procedimentos, a
padronização de critérios técnicos, financeiros e
administrativos para a execução das atividades de
trânsito.
III- estabelecer e normatizar os procedimentos para a
aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o
repasse dos valores arrecadados.
IV- estabelecer a sistemática de fluxos permanentes
de informações entre os seus diversos órgãos e
entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a
integração do Sistema.
V- aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de
sinalização e os dispositivos e equipamentos de
trânsito.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) I, III, IV e V.
b) I, II e IV.
c) I e V.
d) Nenhuma das alternativas.
32) Disposto na Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de
1997, Código de Trânsito Brasileiro e alterações. Art.
24. Compete aos órgãos e entidades executivos de
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua
circunscrição:
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta três
competências referente ao artigo citado acima.
a) estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as
diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
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;
fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários municipais, os dados cadastrais
dos veículos registrados e dos condutores habilitados,
para fins de imposição e notificação de penalidades e de
arrecadação de multas nas áreas de suas competências.

34) Autuação é ato administrativo da Autoridade de
Trânsito ou seus agentes quando da constatação do
cometimento de infração de trânsito, devendo ser
formalizado por meio da lavratura do o auto de
infração de trânsito (AIT)( Manual Brasileiro de
Fiscalização de Trânsito. Volume I). Assinale a
alternativa CORRETA que descreve auto de infração
de trânsito (AIT).
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a) É peça informativa que subsidia a Autoridade de
Trânsito na aplicação das penalidades e sua consistência
está na perfeita caracterização da infração, devendo ser
preenchido de acordo com as disposições contidas no
artigo 280 do CTB e demais normas regulamentares, com
registro dos fatos que fundamentaram sua lavratura.
b) São providências de caráter complementar, exigidas
para a regularização de situações infracionais, sendo, em
grande parte, de aplicação momentânea, e têm como
objetivo prioritário impedir a continuidade da prática
infracional, garantindo a proteção à vida e à incolumidade
física das pessoas e não se confundem com penalidades.
c) Procedimento que se aplica para recolhimento do
documento que certifica o licenciamento do veículo com o
objetivo de garantir que o proprietário promova a
regularização de uma infração constatada.
d) Nenhuma das alternativas.

determinados, podendo condicionar o acesso e a
circulação aos espaços urbanos sob controle; a aplicação
de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano
pela utilização da infraestrutura urbana, visando a
desestimular o uso de determinados modos e serviços de
mobilidade,
d) Nenhuma das alternativas.
37) Referente a Lei Nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012.
Institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Art.
18. São atribuições dos Municípios:
a) prestar, diretamente ou por delegação ou gestão
associada, os serviços de transporte público coletivo
intermunicipais de caráter urbano; propor política tributária
específica e de incentivos para a implantação da Política
Nacional de Mobilidade Urbana; garantir o apoio e
promover a integração dos serviços nas áreas que
ultrapassem os limites de um Município.
b) fomentar a implantação de projetos de transporte
público coletivo de grande e média capacidade nas
aglomerações
urbanas
e
nas
regiões
metropolitanas; fomentar o desenvolvimento tecnológico e
científico visando ao atendimento dos princípios e
diretrizes desta Lei; prestar, diretamente ou por delegação
ou gestão associada, os serviços de transporte público
interestadual de caráter urbano.
c) planejar, executar e avaliar a política de mobilidade
urbana, bem como promover a regulamentação dos
serviços de transporte urbano; prestar, direta,
indiretamente ou por gestão associada, os serviços de
transporte público coletivo urbano, que têm caráter
essencial; capacitar pessoas e desenvolver as instituições
vinculadas à política de mobilidade urbana do Município.
d) Nenhuma das alternativas.

35) Conforme a Lei Nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012.
Institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Art.
o
5 A Política Nacional de Mobilidade Urbana está
fundamentada nos seguintes princípios: Assinale
V(verdadeiro) e F(falso) sobre alguns princípios
referentes ao artigo citado acima:
( ) desenvolvimento sustentável das cidades, nas
dimensões socioeconômicas e ambientais.
( ) equidade no acesso dos cidadãos ao transporte
público coletivo.
( ) integração entre os modos e serviços de transporte
urbano.
( ) gestão democrática e controle social do
planejamento e avaliação da Política Nacional de
Mobilidade Urbana.
( ) priorização de projetos de transporte público
coletivo estruturadores do território e indutores do
desenvolvimento urbano integrado.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a) V, F, V, V, F.
b) V, F, V, F, V.
c) V, V, F, V, F.
d) Nenhuma das alternativas.

º

38) Disposto na Lei 10.098 de 19/12/2000. Art. 2 Para
os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes
definições:
Assinale a alternativa que condiz com a definição
CORRETA de acordo com o artigo citado acima.
a) desenho universal: concepção de produtos, ambientes,
programas e serviços a serem usados por todas as
pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto
específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva.
b) tecnologia assistiva ou ajuda técnica : possibilidade e
condição de alcance para utilização, com segurança e
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos
urbanos,
edificações,
transportes,
informação
e
comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem
como de outros serviços e instalações abertos ao público,
de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona
urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida.
c) acessibilidade: produtos, equipamentos, dispositivos,
recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços
que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e à participação da pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia,
independência, qualidade de vida e inclusão social.
d) Nenhuma das alternativas.

36) Mediante a Lei Nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012.
Institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Art.
21. O planejamento, a gestão e a avaliação dos
sistemas de mobilidade deverão contemplar:
Assinale a alternativa CORRETA sobre o artigo citado
acima.
a) a identificação clara e transparente dos objetivos de
curto, médio e longo prazo; a identificação dos meios
financeiros e institucionais que assegurem sua
implantação e execução; a formulação e implantação dos
mecanismos de monitoramento e avaliação sistemáticos e
permanentes dos objetivos estabelecidos; a definição das
metas de atendimento e a universalização da oferta de
transporte público coletivo, monitorados por indicadores
preestabelecidos.
b) a circulação viária; a acessibilidade para pessoas com
deficiência e restrição de mobilidade; a integração dos
modos de transporte público e destes com os privados e
os não motorizados; a operação e o disciplinamento do
transporte de carga na infraestrutura viária.
c) a restrição e controle de acesso e circulação,
permanente ou temporário, de veículos motorizados em
locais e horários predeterminados; a estipulação de
padrões de emissão de poluentes para locais e horários

39) Conforme disposto na Lei 10.098 de 19/12/2000,
o
complete a lacuna do Art. 8 .
“Os sinais de tráfego, semáforos, postes de
iluminação ou quaisquer outros elementos verticais
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de______________________________, e de modo que
possam ser utilizados com a máxima comodidade. ”
a) sinalização que deverá estar instalados com
dispositivos que objetivem promover a funcionalidade, a
autonomia e inclusão social
b) sinalização que devam ser instalados em itinerário ou
espaço de acesso para pedestres deverão ser dispostos
de forma a não dificultar ou impedir a circulação
c) sinalização devem obrigatoriamente estar equipados
com mecanismo que emita sinal sonoro suave para
orientação do pedestre
d) Nenhuma das alternativas.

desdobramento, nº do CPF/CNPJ do infrator e valor da
multa.
c) cabeçalho com identificação do órgão autuador e do
tipo de notificação; instruções e prazo para interposição
de recurso, defesa e pagamento; lista com o nº do auto de
infração, data da infração, código da infração com
desdobramento, nº do CPF/CNPJ do infrator e valor da
multa.
d) Nenhuma das alternativas.
43) Com base no Manual Brasileiro de Fiscalização de
Trânsito. Volume I. As infrações simultâneas podem
ser concorrentes ou concomitantes. Analise o
exemplo a seguir: “Ultrapassar pelo acostamento e
transitar com o veículo pelo acostamento.”
Esse exemplo refere-se a:
a) Infrações concorrentes ou concomitantes.
b) Infrações concorrentes.
c) Infrações concomitantes.
d) Nenhuma das alternativas.

40) Conforme a Resolução n° 390 de 11 de agosto de
2011, complete a lacuna do Art. 5º.
“ O auto de infração valerá como ___________quando
for assinado pelo infrator.”
a) Notificação da Autuação
b) Defesa da Autuação
c) Penalidade da Autuação
d) Nenhuma das alternativas.

44) [1] Medidas administrativas são providências de
caráter complementar, exigidas para a regularização
de situações infracionais, sendo, em grande parte, de
aplicação momentânea, e têm como objetivo
prioritário impedir a continuidade da prática
infracional, garantindo a proteção à vida e à
incolumidade física das pessoas e não se confundem
com penalidades. [2] As ações de fiscalização
influenciam indiretamente na segurança e fluidez do
trânsito, contribuindo para a efetiva mudança de
comportamento dos usuários da via, e de forma
específica, do condutor infrator, através da imposição
de sanções, propiciando a eficácia da norma jurídica.
(Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Volume
I).
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Estão corretos os contextos primeiro e segundo.
b) Está correto somente o primeiro contexto.
c) Está correto somente o segundo contexto.
d) Nenhuma das alternativas.

41) Baseado no Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, Art. 61. A
velocidade máxima permitida para a via será indicada
por
meio
de
sinalização,
obedecidas
suas
características técnicas e as condições de trânsito.
§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a
velocidade máxima será de: nas rodovias de pista
dupla:
Analise as afirmativas abaixo referente ao artigo e
parágrafo acima:
I- 100 km/h (cem quilômetros por hora) para
automóveis, camionetas e motocicletas.
II- 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os
demais veículos.
III- 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para
automóveis, camionetas e motocicletas.
IV- 95 km/h (noventa quilômetros por hora) para os
demais veículos.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) Apenas I e IV.
b) Apenas II e III.
c) Apenas III e IV.
d) Nenhuma das alternativas.

45) Conforme o Manual Brasileiro de Fiscalização de
Trânsito. Volume I. O recolhimento do documento de
habilitação tem por objetivo:
a) garantir que o proprietário promova a regularização de
uma infração constatada.
b) restabelecer as condições de segurança e garantir a
boa ordem administrativa.
c) impedir a condução de veículos nas vias públicas
enquanto perdurar a irregularidade constatada.
d) Nenhuma das alternativas.

42) Disposto na Resolução n° 390 de 11 de agosto de
2011, Art. 8º Esgotadas as tentativas para notificar o
infrator meio postal ou pessoal, as notificações de que
trata esta Resolução serão realizadas por edital
publicado em diário oficial, na forma da lei. § 1º Os
editais de que trata o caput deste artigo, de acordo
com sua natureza, deverão conter, no mínimo, as
seguintes informações: I – Edital da Notificação da
Autuação:
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao
artigo ,parágrafo e inciso citado acima:
a) cabeçalho com identificação do órgão autuador e do
tipo de notificação; instruções e prazo para interposição de
defesa; lista com o nº do auto de infração, data da
infração, código da infração com desdobramento e o nº do
CPF/CNPJ do infrator.
b) cabeçalho com identificação do órgão autuador e do
tipo de notificação; instruções e prazo para interposição
de recurso e pagamento; lista com o nº do auto de
infração, data da infração, código da infração com

46) Complete a lacuna a seguir disposto no Código de
Trânsito Brasileiro (CTB) Lei n.º 9.503, de 23 de
setembro de 1997 e alterações, Art. 75.
“O ___________________estabelecerá, anualmente, os
temas e os cronogramas das campanhas de âmbito
nacional que deverão ser promovidas por todos os
órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito,
em especial nos períodos referentes às férias
escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional
de Trânsito.’’
a) Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN
b) Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN
c) Conselho de Trânsito do Distrito Federal –
CONTRANDIFE
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d) Nenhuma das alternativas.

a) é o dispositivo que indica uma frenagem de emergência
e quando acionado deverá por em operação todas as
lanternas de freio.
b) é o dispositivo que a regulagem é efetuada de modo
autônomo, através de sensores e/ou outros meios, sem a
intervenção do condutor.
c) é o dispositivo que emite um sinal luminoso para indicar
aos usuários da via situados atrás do veículo, que uma
força elevada de frenagem foi aplicada no mesmo.
d) Nenhuma das alternativas.

47) Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 e alterações
, Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de
prevalência:
a) as indicações do semáforo sobre os demais sinais; as
ordens do agente de trânsito sobre as normas de
circulação e outros sinais; as indicações dos sinais sobre
as demais normas de trânsito.
b) as indicações do semáforo sobre os demais sinais; as
indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito;
as ordens do agente de trânsito sobre as normas de
circulação e outros sinais.
c) as ordens do agente de trânsito sobre as normas de
circulação e outros sinais; as indicações do semáforo
sobre os demais sinais; as indicações dos sinais sobre as
demais normas de trânsito.
d) Nenhuma das alternativas.
48) Mediante a Lei Nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012.
Institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Art.
14. São direitos dos usuários do Sistema Nacional de
Mobilidade Urbana: Parágrafo único. Os usuários dos
serviços terão o direito de ser informados, em
linguagem acessível e de fácil compreensão, sobre:
Assinale a alternativa INCORRETA acerca do artigo e
parágrafo citado acima.
a) seus direitos e responsabilidades.
b) os direitos e obrigações dos operadores dos serviços.
c) os padrões preestabelecidos de qualidade e quantidade
dos serviços ofertados, bem como os meios para
reclamações e respectivos prazos de resposta.
d) Nenhuma das alternativas.
49) Conforme a Lei Nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012.
Institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Art.
o
7 A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os
seguintes objetivos:
Analise as afirmativas abaixo referente a esses
objetivos:
I-reduzir as desigualdades e promover a inclusão
social.
II - promover o acesso aos serviços básicos e
equipamentos sociais.
III-melhorar a eficiência e a eficácia na prestação dos
serviços.
IV - proporcionar melhoria nas condições urbanas da
população no que se refere à acessibilidade e à
mobilidade.
V - promover o desenvolvimento sustentável com a
mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos
dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades.
VI - consolidar a gestão democrática como
instrumento e garantia da construção contínua do
aprimoramento da mobilidade urbana.
Estão CORRETAS apenas as afirmativas:
a) I, II, III e VI.
b) I, II, IV, V e VI.
c) II, III,IV, V e VI.
d) Nenhuma das alternativas.
50) Com base na Resolução nº 383 de 2 de junho de
2011, Art. 4º assinale a alternativa CORRETA sobre
dispositivo de sinalização de frenagem de emergência:
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