
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

GGUUAARRDDAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa,,  1100  

ddee  MMaatteemmááttiiccaa    ee  2200  qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
  

Texto 1 
 

Frevo nasceu como fenômeno de resistência popular 
Susana Dias 

 
“Quem tem saudade, não está sozinho. Tem o carinho da recordação...” já diziam os grandes mestres do 

frevo, Nelson Ferreira e Aldemar Paiva, na canção “Frevo da Saudade”.  Mas é pouco provável que a saudade seja 
algo que possamos sentir em relação ao frevo. Inúmeras iniciativas têm procurado entendê-lo não só como expressão 
carnavalesca – e que completará 100 anos no dia nove de fevereiro de 2007 – mas como expressão da cultura popular 
brasileira. Dentre elas, está a solicitação feita pelas prefeituras de Olinda e Recife, encaminhada ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para que o frevo seja reconhecido como patrimônio cultural 
brasileiro. 

Curiosamente, essa é uma parte da história do frevo menos conhecida da maioria dos brasileiros. A 
compreensão do frevo como “fenômeno de resistência”, segundo a antropóloga Rita de Cássia Barbosa de Araújo, do 
Instituto de Documentação da Fundação Joaquim Nabuco, é uma interpretação da historiografia contemporânea. “A 
origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras urbanas e inclui, sobretudo, negros e mestiços que criam os 
Clubes Carnavalescos Pedestres e passam a ocupar o espaço urbano, antes dominado apenas pelos Clubes de 
Alegoria e Crítica, do qual participaram as elites intelectual e econômica de Pernambuco”, explica ela. 

O carnaval das elites pernambucanas era centrado nas máscaras, alegorias e na crítica social dos 
costumes. A intenção era mostrar um carnaval dito bonito, inteligente e culto, no qual havia espaço para as camadas 
mais pobres. “Esse era um processo civilizatório”, analisa Araújo. E complementa: “O frevo é um outro modelo de 
festa, que durante certo tempo não era sequer reconhecido como carnaval”. Quando os Pedestres invadiam as ruas, 
desfilando com as fanfarras, o xaxado, o lundum e o ritmo frenético do frevo, arrastavam uma multidão de populares. 
Dentre eles, muitos capoeiristas que, como não tinham compromisso com as manobras executadas pelos blocos 
carnavalescos, interagiam com as músicas e criavam o passo, como é conhecida hoje a dança do frevo. 

“O frevo surge como expressão máxima do carnaval popular, porque refletia as mudanças da realidade 
social e a alteração das relações de força entre os grupos de trabalhadores urbanos”, segundo a documentação 
apresentada pela Prefeitura do Recife ao Iphan. Até nos nomes, os clubes faziam alusão à classe trabalhadora e ao 
mundo do trabalho. Vassourinhas, Pás, Espanadores, Abanadores, Sineiros, Verdureiros, Empalhadores do Feitosa 
são alguns exemplos. Os passos do frevo também fazem essa referência: tesoura, ferrolho, parafuso, dobradiça e 
locomotiva.  

A expectativa é que a comemoração de 100 anos “freva” - o nome frevo deriva do verbo ferver, 
pronunciado como frever - com reconhecimento do frevo como patrimônio cultural brasileiro.  

(Adaptado) http://www.revista.iphan.gov.br/print.php?id=184 
 
01. No fragmento “Quem tem saudade, não está sozinho. Tem o carinho da recordação...”, a autora 
 
A) defende a idéia de que saudade é coisa que não se sente. 
B) afirma que recordar é viver sempre em paz. 
C) argumenta que recordar ameniza a dor de quem sente saudade. 
D) afirma que ‘saudade’ é coisa que dá e passa. 
E) esclarece que o que é cultivado, vivenciado, cai no esquecimento, gerando a saudade.   
 
02. Segundo o texto, 
 
A) o carnaval continua sendo a festa apenas da elite pernambucana. 
B) no carnaval, sempre houve espaço para todas as classes sociais pernambucanas. 
C) a princípio, o carnaval era a festa daqueles que se utilizavam de críticas sociais aos costumes da época, liderados pelos 

trabalhadores. 
D) a denominação dos passos do frevo é referencial das classes privilegiadas. 
E) o carnaval jamais foi representado pelas classes menos privilegiadas. 
 
03. O frevo tem sua origem nas(na) 
 
A) festas de carnaval, em que predominavam as máscaras e as alegorias. 
B) canções de autoria dos mestres do frevo, Nelson Ferreira e Aldemar Paiva. 
C) camadas sociais populares, sendo reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. 
D) classes sociais menos privilegiadas, formadas por trabalhadores urbanos. 
E) população dos campos que formavam clubes bem específicos da classe trabalhadora, como as Pás, Espanadores, 

Abanadores e Verdureiros.  
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04. Somente em uma alternativa as palavras sublinhadas não expressam a mesma idéia. Assinale-a. 
 
A) Tem o carinho/afeto da recordação. 
B) ...às classes trabalhadoras urbanas/rurais e inclui... 
C) A intenção/propósito era mostrar um carnaval... 
D) Até nos nomes, os clubes faziam alusão/referência à classe trabalhadora...’ 
E) ...e o ritmo frenético/delirante do frevo... 
 
05. Nos fragmentos abaixo, os elementos coesivos sublinhados expressam idéias diversas. Assinale a alternativa em que 

um deles expressa uma relação de finalidade. 
 
A) ‘Mas é pouco provável que a saudade...’ 
B) ‘...para que o frevo seja reconhecido como patrimônio cultural brasileiro.’ 
C) ‘Quando os Pedestres invadem as ruas,...’ 
D) ‘...porque refletia as mudanças da realidade social...’ 
E) ‘segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife...’ 
 
06. Quanto ao sinal indicativo de crase, analise as proposições abaixo e seus comentários. 
 

I. ‘...possamos sentir em relação ao frevo.’ – se substituíssemos o termo ‘frevo’ por dança, a crase ocorreria. 
II. ‘...a origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras...’ – a crase ocorreu devido à presença da preposição 

a, exigida pelo termo ‘ligada’, e do determinante as, referente ao termo ‘classes’. 
III. ‘...segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife...’ – a crase, neste caso, poderia ocorrer, 

uma vez que a palavra documentação é feminina.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a I está correta. 
B) Apenas a II está correta.  D) Apenas a I e a II estão corretas. 
C) Apenas a III está correta.  E) Apenas a II e a III estão corretas. 
 
07. Nas alternativas abaixo, os termos sublinhados dos fragmentos são acentuados por serem oxítonos terminados em 

vogal, exceto um. Assinale-o. 
 
A) ‘...que completará 100 anos no dia nove de fevereiro de 2007...’ 
B) ‘Dentre elas, está a solicitação feita pelas prefeituras de Olinda e Recife...’ 
C) ‘Inúmeras iniciativas têm procurado entendê-lo...’ 
D) ‘Até nos nomes os clubes faziam alusão...’ 
E) ‘Vassourinhas, Pás, Espanadores, Abanadores...’ 
 
08. Em qual dos fragmentos abaixo, o emprego da vírgula se justifica por separar o termo que explica o anterior?  
 
A) ‘O carnaval das elites pernambucanas era centrado nas máscaras, alegorias...’ 
B) ‘A intenção era mostrar um carnaval dito bonito, inteligente e culto,...’ 
C) ‘...e criavam o passo, como é conhecida hoje a dança do frevo.’ 
D) ‘...desfilando com as fanfarras, o xaxado, o lundum...’ 
E) ‘Os passos do frevo também fazem essa referência: tesoura, ferrolho, parafuso, dobradiça e locomotiva.’ 
 
09. Em ‘...do qual participavam a elite intelectual e a econômica...’, o verbo 
 
A) concorda com o sujeito composto posposto ao verbo. 
B) concorda com o sujeito composto anteposto ao verbo. 
C) por estar anteposto ao sujeito composto, não poderia se encontrar no singular, concordando com o sujeito mais próximo. 
D) exige complemento não regido de preposição. 
E) transmite a idéia de uma ação completamente concluída.   
 
10. Em ‘...história do frevo menos conhecida...’, a palavra sublinhada 
 
A) concorda com “conhecida”. 
B) poderia se flexionar no feminino plural.  D) não flexiona, embora esteja diante de palavra feminina. 
C) se refere ao termo “história”.  E) é variável em gênero e número.  
 

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
  

11. Joana e Regina têm juntas 14 bonecas. Regina e Patrícia, juntas, possuem 10 bonecas. Joana e Patrícia, juntas, 
possuem 12 bonecas. Quem possui menos bonecas e quantas possui? 

 
A) Regina – 3 bonecas. 
B) Patrícia – 4 bonecas.  D) Joana – 4 bonecas. 
C) Joana – 2 bonecas.  E) Patrícia – 2 bonecas. 
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12. Alice precisa subir na árvore de natal de sua casa para pegar seu gatinho, Boris, que ficou preso lá em cima. Para 

tal feito, ela se utilizou de uma escada e a inclinou na árvore.  Vendo que a sombra de um banquinho de 50 cm, 
situado logo à frente da árvore, media 20 cm, qual a altura da árvore, em decímetros, sabendo que a sua sombra 
media 1 m?  

 
 
13. Se a área da figura abaixo vale 14cm2, quanto vale o seu perímetro? 
 

 
 
14. João quer comprar um carro a vista e, para tal, necessita de R$ 56.320,00 num prazo de 6 meses. Quanto ele deve 

aplicar hoje, em um banco que paga 2,4% ao ano de juros, para receber aquela quantia no prazo desejado, se ele foi 
capitalizado no sistema simples? 

 
A) R$ 25.600,00 
B) R$ 26.500,00  D) R$ 36.470,00 
C) R$ 30.520,00  E) R$ 42.080,00 
 
15. Uma fábrica de caixas de papelão lançou um modelo novo no mercado. Na tampa dessa caixa, foi colocado um 

triângulo isósceles dentro de um retângulo, de acordo com a figura abaixo. Sabendo-se que a medida da base do 
retângulo é de 4cm e que a área deste retângulo vale 12 cm2, quanto vale a soma entre a área do retângulo e a do 
triângulo em cm2? 

 

 
 
 

A) 30 dm. 
B) 25 dm.  
C) 250 dm. 
D) 2,5 dm. 
E) 3 dm. 

A) 14 cm2 
B) 16 cm2  
C) 18 cm2   
D) 20 cm2  
E) 22 cm2  
 

A) 22 cm. 
B) 20 cm. 
C) 18 cm. 
D) 16 cm. 
E) 14 cm. 
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16. Uma empresa de calçados emprestou para uma empresa de cosméticos uma quantia X a uma taxa de 0,002% ao dia, 

recebendo, posteriormente, R$ 7/4 do valor dessa quantia. Por quanto tempo o capital foi empregado em meses, se 
ele foi capitalizado no sistema simples? 

 
A) 8 meses. 
B) 9,5 meses.  D) 12,5 meses. 
C) 11 meses.  E) 13 meses. 
 
17. Foi realizada uma pesquisa em uma determinada escola para saber quais as matérias preferidas pelos alunos. Do 

total dos entrevistados, 2/5 responderam que gostavam mais de português, 21 alunos declararam preferir 
matemática, e o restante, 1/4 do total, optou por ciências. Quantos alunos foram entrevistados? 

 
A) 60 
B) 62  D) 66  
C) 64  E) 68 
 
18. A mãe de Júlio, analisando suas notas baixas na escola, lhe propôs que cada questão de matemática que ele 

acertasse, iria receber um acréscimo de R$ 5,50 na mesada. Caso ele errasse a questão, ela ia ser abatida em         
R$ 2,50. Após 30 questões resolvidas, ele percebeu que a sua mesada permaneceu com o mesmo valor. Quantas 
questões Júlio acertou? 

 
A) 8 
B) 9  D 11  
C) 10  E) 12 
 
19. Calcule o valor de m na equação x2 + 18x + m = 0, para que uma das raízes seja o dobro da outra. 
 
A) 48 cm 
B) 52 cm  D) 72 cm              
C) 64 cm  E) 96 cm 
 
20. Uma piscina de 30 metros de comprimento, 250 decímetros de largura e 200 centímetros de profundidade está com 

3/5 da sua capacidade cheia de água. Qual o volume, em m3, que falta para a piscina ficar completamente cheia? 
 
A) 200 
B) 300 D) 500  
C) 400 E) 600   

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
21. Indique abaixo qual das afirmações NÃO está contemplada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
 
A) A ninguém será infligida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o ato foi cometido.  
B) Toda pessoa tem direito de abandonar o país onde se encontra, incluindo o seu, como também o direito de regressar ao seu 

país. 
C) Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. 
D) Todas as pessoas têm direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. 
E) Ao País pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a oferecer ao seu povo. 
 
22. Indique abaixo a afirmativa falsa. 
 
A) O trânsito de qualquer natureza nas vias internas pertencentes aos condomínios constituídos de unidades autônomas é 

regido pelo Código Nacional de Trânsito. 
B) Um dos objetivos do Sistema Nacional do Trânsito é estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à 

defesa ambiental. 
C) Cabe ao Sistema Nacional do Trânsito a organização dos órgãos e das entidades executivos de trânsito e executivos 

rodoviários estaduais e municipais, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. 
D) Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades é um dos 

objetivos do Sistema Nacional do Trânsito. 
E) Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios administrativos para a execução das atividades de 

trânsito.  
23. Assinale abaixo a alternativa que NÃO contém uma das competências do CONTRAN.  
A) Normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores e registro e 

licenciamento de veículos. 
B) Estabelecer o regimento interno das JARI. 
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C) Alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito. 
D) Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. 
E) Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.  
24. Indique abaixo a afirmativa falsa.  
A) As Câmaras Temáticas têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos 

para decisões do CONTRAN. 
B) Cada câmara temática contém, em sua constituição, em igual número, especialistas representantes de órgãos e entidades 

executivos da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos Municípios. 
C) Cada câmara temática contém, em sua constituição, especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade 

relacionados com o trânsito. 
D) Uma das competências do CONTRAN é apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores. 
E) Os coordenadores das Câmaras Temáticas serão eleitos pelos respectivos membros, segundo requisitos estabelecidos pelo 

CONTRAN. 
 
25. NÃO compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União: 
 
A) estabelecer, cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas. 
B) reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio ou a administração pública ou privada, referentes 

à segurança do trânsito. 
C) estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e a habilitação de condutores de veículos. 
D) organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. 
E) estabelecer modelo-padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de acidentes de trânsito e as estatísticas do 

trânsito. 
 
26. NÃO compete à Polícia Rodoviária Federal no âmbito das rodovias e estradas federais: 
 
A) efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. 
B) promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 

CONTRAN. 
C) elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e 

encaminhando-os ao órgão rodoviário federal. 
D) estabelecer e implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. 
E) adotar medidas de segurança relativas aos serviços de escolta e ao transporte de carga indivisível.  
27. NÃO compete aos órgãos e às entidades executivos de trânsito dos Municípios integrados ao Sistema Nacional de 

Trânsito no âmbito de sua circunscrição:  
A) promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. 
B) implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. 
C) executar a fiscalização de trânsito no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito. 
D) implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. 
E) elaborar estudos e projetos de alterações na legislação e normas de trânsito.  
28. Indique, dentre as competências abaixo, aquela que o Código de Trânsito Brasileiro NÃO atribui aos órgãos e às 

entidades executivos de trânsito dos Municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito no âmbito de sua 
circunscrição. 

 
A) Estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação de veículos que necessitem de autorização especial 

para transitar. 
B) Implantar as medidas da Política Municipal de Trânsito e do Programa Municipal de Trânsito. 
C) Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. 
D) Planejar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão 

global de poluentes. 
E) Dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado. 
 
29. Considerando o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, assinale abaixo a afirmativa incorreta. 
 
A) Quando veículos não provenientes de rodovia, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não 

sinalizado, sem rotatória,  terá preferência de passagem o que vier pela direita do condutor. 
B) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente pelos veículos que gozam de prioridade de 

trânsito só poderá ocorrer, quando da efetiva prestação de serviço de urgência. 
C) A prioridade de passagem pelos veículos que gozam de livre circulação não os prevalece nos cruzamentos providos de sinal 

eletrônico. 
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D) A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecidas 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. 

E) O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa durante o dia, nos túneis providos de iluminação 
pública. 

 
30. Considerando as disposições do Código de Trânsito Brasileiro, assinale abaixo a afirmativa incorreta. 
 
A) Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de pedestres na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e 

imediatamente sinalizado. 
B) Iniciar uma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos sem permissão prévia do órgão 

ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via será passível de multa que varia entre cem e trezentas UFIRs, 
independentemente das cominações cíveis e penais cabíveis. 

C) Para a circulação de veículos de transporte e de condução escolar, é obrigatório o uso de equipamento registrador 
instantâneo inalterável de velocidade e tempo. 

D) O encosto de cabeça é considerado um equipamento obrigatório para todos os tipos de veículos automotores. 
E) Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar o transporte de 

passageiros em veículo de carga ou misto. 
 
31. Assinale a afirmação NÃO verdadeira. 
 
A) Compete ao DENATRAN a definição e a divulgação dos critérios de codificação que deverão ser utilizados para 

preenchimento dos blocos de informação constantes dos Autos de Infração.   
B) Deverá ser depositado, na conta corrente do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET, o percentual 

de cinco por cento sobre o total da arrecadação mensal proveniente de multas de trânsito, até o quinto dia útil do mês 
subseqüente.   

C) Para transitar em veículos automotores, os menores de dez anos deverão usar, individualmente, cinto de segurança ou 
sistema de retenção equivalente.   

D) Nos veículos dotados exclusivamente de banco dianteiro, o transporte de menores de dez anos poderá ser realizado neste 
banco. 

E) Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas próprias de segurança constitui infração grave, 
tendo a multa como penalidade.   

 
32. Assinale a afirmação NÃO verdadeira. 
 
A) O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só poderá ser realizado em compartimento 

próprio, separado dos passageiros.     
B) A identificação das entradas e saídas de postos de gasolina deverão ter identificação física, com rebaixamento da guia, em 

cujas quinas serão aplicados zebrados nas cores preta e amarela.  
C) Quando os veículos, em situação de emergência, estiverem imobilizados no leito viário, o condutor deverá acionar as luzes 

de advertência e providenciar a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 50 
metros da parte traseira do veículo.  

D) As ondulações transversais às vias públicas do tipo I somente poderão ser instaladas, quando houver necessidade de serem 
desenvolvidas velocidades até um máximo de 20 km/h, em vias locais, onde não circulem linhas regulares de transporte 
coletivo.   

E) As ondulações transversais às vias públicas do tipo II poderão ser instaladas em vias rurais, em segmentos que atravessam 
aglomerados urbanos com edificações lindeiras. 

 
33. Indique a afirmativa correta. 
 
A) As ondulações transversais às vias públicas do tipo I deverão apresentar comprimento de 1,50m e altura  até 0,08m. 
B) As ondulações transversais às vias públicas do tipo II deverão apresentar comprimento de 3,70m e altura  até 0,10m. 
C) Os sonorizadores deverão apresentar largura da régua com 0,08m; espaçamento entre réguas com 0,08m; comprimento de 

5,00m e altura da régua, com 0,025m. 
D) As ondulações transversais às vias públicas do tipo II deverão apresentar comprimento de 3,50m e altura  até 0,08m. 
E) As ondulações transversais às vias públicas do tipo I deverão apresentar comprimento de 1,50m e altura  até 0,10m.   
 
34. Indique abaixo a afirmativa incorreta. 
 
A) A Câmara Interministerial de Trânsito, constituída de dez Ministérios, tem o objetivo de harmonizar os respectivos 

orçamentos destinados às questões de trânsito. 
B) O Conselho Nacional de Trânsito, constituído de representantes de sete Ministérios, tem por competência, dentre outras, 

estabelecer as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito Brasileiro. 
C) O CONTRAN conta com seis Câmaras Temáticas, cada qual com treze membros titulares e respectivos suplentes. 
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D) O Fórum Consultivo de Trânsito, colegiado constituído de 54 representantes, e igual número de suplentes, dos órgãos e 

entidades do Sistema Nacional de Trânsito, tem por finalidade assessorar o CONTRAN em suas decisões. 
E) O Departamento Nacional de Trânsito, órgão executivo máximo da União, tem por finalidade, dentre outras, a coordenação 

e a supervisão dos órgãos delegados e a definição da Política Nacional de Trânsito. 
 
35. Indique, abaixo, a diretriz que NÃO se inclui entre as diretrizes gerais da Política Nacional do Trânsito. 
 
A) Promover a educação para o trânsito. 
B) Aumentar a segurança de trânsito. 
C) Fortalecer o Sistema Nacional de Trânsito. 
D) Intensificar a fiscalização de trânsito. 
E) Promover o exercício da cidadania, a participação e a comunicação com a sociedade. 
 
36. Indique, abaixo, a diretriz que não se inclui entre as diretrizes específicas da Política Nacional do Trânsito. 
 
A) Combater a impunidade no trânsito. 
B) Promover programas de caráter permanente de educação para o trânsito. 
C) Priorizar a mobilidade de pessoas sobre a de veículos, fazendo com que estes dêem prioridade aos pedestres situados nas 

faixas próprias de travessia. 
D) Fomentar a construção de vias exclusivas para pedestres e ciclistas. 
E) Divulgar e disponibilizar à sociedade estudos técnicos, estatísticas, normas e legislação.  
 
37. Indique, abaixo, qual das alternativas não se constitui como um dos termos apresentados através dos vários incisos 

do artigo 5º da Constituição Brasileira, que trata dos direitos e da igualdade entre as pessoas. 
 
A) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 
B) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 
C) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. 
D) É plena e irrestrita a liberdade de associação para fins lícitos. 
E) É garantido o direito de herança.  
 
38. Indique a seguir a alternativa que NÃO se enquadra entre os direitos dos trabalhadores mencionados no Artigo 7º 

da Constituição Brasileira. 
 
A) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 
B) Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. 
C) Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os sete anos de idade, em creches e pré-escolas. 
D) Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os respectivos profissionais. 
E) Proteção em face da automação na forma da lei. 
 
39. Quanto às condições de elegibilidade na República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa incorreta. 
 
A) Ser brasileiro nato. 
B) Ter idade mínima de trinta e cinco anos, para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador. 
C) Ter idade mínima de trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal. 
D) Ter idade mínima de vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz 

de paz. 
E) Ter idade mínima de dezoito anos para Vereador. 
 
40. Indique, abaixo, a afirmativa incorreta. 
 
A) Nos Municípios com até um milhão de habitantes, haverá um número mínimo de nove e máximo de vinte e um vereadores. 
B) Nos Municípios com mais de um milhão e menos de cinco milhões de habitantes, haverá um número mínimo de trinta e três 

e máximo de quarenta e um vereadores.  
C) Nos Municípios com mais de cinco milhões de habitantes, haverá um número mínimo de quarenta e dois e máximo de 

cinqüenta e cinco vereadores. 
D) Em Municípios com cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por 

cento do subsídio dos Deputados Estaduais. 
E) Em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 

sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais. 
  


