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TEXTO 1 - QUESTÕES 01 a 04 
 
Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que 
gostaria de fazer no meu cérebro. Renunciei a tudo o 
que atravanca. São dois salões imensos, tão vazios 
que parecem preparados para um baile, que nunca 
sai. Dois compridos sofás brancos contra paredes 
brancas, em ângulo, chão de parquê nu e cortinas 
beges nos janelões, minha única concessão à cor. 
Ou à Lívia. E só. Quando os jantares do grupo são, 
eram, no meu apartamento, eu colocava a grande 
mesa no centro do salão maior. No resto do ano a 
grande mesa fica desmontada e as cadeiras empilha-
das na área de serviço e eu como na mesa da cozi-
nha. Lucídio examinou tudo com seu meio sorriso e 
ficou em silêncio. O único comentário adequado aos 
meus grandes salões vazios. 

VERISSIMO, Luis Fernando. O Clube dos Anjos. Rio de 
Janeiro: Editora Objetiva, 1998, p. 21-22. 

 
1) O texto acima é um fragmento do livro O Clube 
dos Anjos, de Luis Fernando Veríssimo. Trata-se de 
uma passagem em que predominam: 
 
A) Estruturas simples, verbos estáticos e seqüências 
de localização; 
B) Enunciados analíticos e explicativos; 
C) Verbos que indicam mudança e seqüências tempo-
rais; 
D) Verbos no imperativo e enunciados que incitam à 
ação; 
E) Apenas verbos reflexivos e seqüências de fatos. 
 
2) Da leitura do enunciado “Às vezes penso que fiz no 
meu apartamento o que gostaria de fazer no meu cé-
rebro” (linhas 1-2), depreende-se que o narrador: 
 
A) Precisa proceder a uma limpeza em seu aparta-
mento; 
B) Tem a mente cheia de idéias que o perturbam; 
C) Vive preocupado com a decoração de seu aparta-
mento; 
D) Tem necessidade de renunciar a todos os objetos 
que o atrapalham; 
E) As preocupações do dia-a-dia afligem a sua mente 
de maneira que efetivamente aplica as mudanças ne-
cessárias para uma melhor saúde física e mental. 
 
3) Quanto às noções de sintaxe, é FALSO afirmar 
que: 
 
A) O verbo é intransitivo em “eu como na mesa da 
cozinha” (linhas 12-13); 
B) A presença da preposição “a” (linha 2) justifica-se 
pela regência do verbo “renunciar”; 
C) O período “Às vezes penso que fiz no meu aparta-
mento o que gostaria de fazer no meu cérebro” (linhas 
1-2) é composto por subordinação; 
D) Há desvio de concordância em “Dois compridos 

sofás brancos contra paredes brancas, em ângulo, 
chão de parquê nu e cortinas beges nos janelões, mi-
nha única concessão à cor” (linhas 5-7); 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
4) No que diz respeito aos fatos gramaticais da língua, 
é INCORRETO afirmar que: 
 
A) “que nunca sai” (linha 4-5) significa “que jamais se 
torna realidade”; 
B) “o” e “que” em “o que gostaria de fazer” (linha 1-2) 
pertencem à classe dos pronomes; 
C) O uso do sinal indicativo de crase é opcional em 
“Renunciei a tudo o que atravanca” (linha 2-3); 
D) “meio”, em “Lucídio examinou tudo com seu meio 
sorriso” (linha 13), significa “moderado, pouco inten-
so”; 
E) Todas estão incorretas. 
 
5) Observe a seguinte sentença: “O beijo, amigo, é a 
véspera do escarro”. Este é um verso do poema 
Versos Íntimos, de Augusto dos Anjos. Sobre o excer-
to, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) A função da palavra amigo, neste verso, é de adje-
tivar a palavra beijo; 
B) Amigo é apenas um vocativo, pois o eu-lírico se 
dirige ao leitor chamando-o de amigo; 
C) A função da palavra amigo é constituir uma ima-
gem serena que será quebrada com a palavra escar-
ro, pois o beijo amigo sucede o escarro; 
D) O escarro é a véspera do beijo amigo, ou ao con-
trário. Não importa quem é a véspera do outro. O sen-
tido não muda; 
E) O sentido não muda se tirarmos as vírgulas da fra-
se. 
 

LEIA ATENTAMENTE O TRECHO DA CANÇÃO 
“Como nossos pais”, de Belquior. 

 
“Não quero lhe falar 
Meu grande amor 
Das coisas que aprendi 
Nos discos...” 
 
6) Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) O eu-lírico não pretende contar sobre seu grande 
amor; 
B) O eu-lírico não quer contar ao seu amor sobre coi-
sas que aprendeu nos discos; 
C) O eu-lírico não quer que ouçam os discos, pois 
eles trazem informações que foram censuradas pela 
ditadura militar; 
D) Se trocarmos as duas primeiras linhas de posição 
entre si, alteraremos o sentido do texto; 
E) “Meu grande amor” é um objeto direto. 
 
7) Retomando o verso de Augusto dos Anjos, citado 
na questão 5 e o trecho de “Como nossos pais”, na 
questão 6, analise as seguintes assertivas e assinale 
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a alternativa CORRETA: 
 
I. Em ambos os excertos, temos um mesmo caso que 
pode causar interpretação errônea pelo mesmo moti-
vo, diferindo-se apenas pela pontuação entre os ex-
certos. 
II. O sentido está além da pontuação, nestes dois ca-
sos. A falta de vírgulas no trecho de “Como nossos 
pais” não atrapalha na interpretação. 
III. Se formos colocar as vírgulas no trecho de “Como 
nossos pais”, teríamos o seguinte resultado: Não, 
quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que  
aprendi nos discos...”. 
 
A) Apenas I está correta; 
B) Apenas II está correta; 
C) Apenas III está correta; 
D) Apenas I e III estão corretas; 
E) Apenas I e II estão corretas. 
 
LEIA O SEGUINTE EXCERTO DA MÚSICA “Como 
eu quero”, de Leoni e Paula Toller, E RESPONDA 

ÀS QUESTÕES 8 a 10. 
 

Diz prá eu ficar muda 
Faz cara de mistério 
Tira essa bermuda 
Que eu quero você sério.... 
 
Tramas do sucesso 
Mundo particular 
Solos de guitarra 
Não vão me conquistar... 
 
Uh! Eu quero você 
Como eu quero! 
Uh! Eu quero você 
Como eu quero!... 
 
O que você pecisa  
É de um retoque total 
Vou transformar o seu rascunho 
Em arte final... 
 
Agora não tem jeito 
Cê tá numa cilada 
Cada um por si 
Você por mim e mais nada... 
 
8) O excerto da música apresenta algumas palavras 
que não estão de acordo com a ortografia da norma 
culta. Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) As palavras foram escritas assim propositalmente, 
pois elas já são aceitas pela ortografia como norma 
culta ortográfica, já que estão dicionarizadas; 
B) As palavras foram grafadas desta maneira por uma 
questão de estilo, tido como comum na linguagem 
formal, pois é assim que se vê na escrita pela internet; 
C) As palavras foram grafadas desta forma para com-
por o eu–lírico, que não é estudado e não sabe escre-
ver direito; 

D) As palavras foram grafadas desta maneira para 
representar a fala, pois se trata de uma forma comum 
na fala, e não na escrita; 
E) O autor escreveu a letra com algumas palavras 
erradas, e, se elas forem escritas corretamente, o 
sentido se alterará. 
 
9) Quanto ao verbo no segundo verso da primeira es-
trofe, considerando sua face semântica, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A) O verbo está empregado no indicativo; 
B) O verbo está empregado no subjuntivo; 
C) O verbo está empregado no imperativo; 
D) O verbo está empregado no infinitivo; 
E) O verbo está empregado de maneira que ficou sem 
sentido. 
 
10) Segundo o excerto citado, a mulher apresenta 
duas faces do homem que ela ama. Uma corresponde 
ao que ele é, e outra ao que ele não é, ou seja, uma 
real, e uma de possibilidades. Partindo desta afirma-
ção, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) As palavras bermuda, arte final e rascunho perten-
cem à mesma face; 
B) A face cujo verso “faz cara de mistério” pertence é 
a face real; 
C) Arte final está relacionada à face real; 
D)  A face de possibilidades é representada pelas pa-
lavras arte final, bermuda e cara de mistério; 
E) “Solos de guitarra” está ligado à face real. 

11) Na Paraíba, o Movimento das Ligas Camponesas, 
surgem na região do Várzea do Paraíba, fora das usi-
nas de cana-de-açúcar, onde os conflitos pelo direito 
ao trabalho na terra, já era uma realidade. Foi no mu-
nicípio de Sapé,  que foi fundada a primeira Liga Cam-
ponesa do Estado da Paraíba. Em que ano isso acon-
teceu? 
 
A) No ano de 1958; 
B) No ano de 1959; 
C) No ano de 1960; 
D) No ano de 1968; 
E) No ano de 1970. 
 
12) Sobre esse movimento camponês surgido no Nor-
deste do Brasil é INCORRETO afirmar que: 
 
I. Foi criada pelo PC do B, com o amparo do Código 
Civil. 
II. Foram vítimas das atrocidades dos latifundiários 
que mataram dezenas de trabalhadores do campo. 
III. O movimento foi suplantado pelo Golpe de 64, co-
mo todas as formas de organização dos trabalhadores 
do campo e da cidade no País. 
IV. Conseguiu implementar a Reforma Agrária nas 
suas área de atuação. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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V. Teve total apoio do Governo Militar na sua consoli-
dação. 
 
Estão CORRETAS as alternativas: 
 
A) I  e IV; 
B) I, II e III; 
C) I, II e IV; 
D) II, III e V; 
E) I, III e IV. 
 
13) Com base no que se tem sobre a história do muni-
cípio de Sapé pode-se afirmar que: 
 
I. Os índios Tabajaras foram os primeiros povos a ha-
bitarem a localidade onde hoje se encontra o municí-
pio. 
II. O português Manoel Antônio Fernandes fundou o 
núcleo do município, juntamente com os senhores 
Urbano Guedes Gondim e Simplício Alves Coelho. 
III. A origem do nome está relacionada às casas de 
Sapê que eram abundantes no lugar. 
IV. Foi sobre a presidência de João Suassuna, que em 
1925 foi criado o município de Sapé. 
V. O município foi desmembrado de São Miguel de 
Taipu em 1911. 
 
Estão CORRETAS as alternativas: 
 
A) I, II e IV; 
B) II e III; 
C) II e IV; 
D) III e V; 
E) I e IV. 
 
14) Em 1964, Eduardo Coutinho inicia as filmagens de 
Cabra marcado para morrer, que conta a história do 
movimento de um dos líderes do movimento da Liga 
Camponesa na Paraíba. De quem o filme fala: 
 
A) José Pedro Teixeira; 
B) Jacó Paulo Teixeira; 
C) Nego Fubá; 
D) João Pedro Teixeira; 
E) Pedro Paulo Teixeira. 
 
15)  

 
Poluição atmosférica: 

Principal causa do aquecimento global 

Todos os dias acompanhamos na televisão, nos jor-
nais e revistas as catástrofes climáticas e as mudan-
ças que estão ocorrendo, rapidamente, no clima mun-
dial. Nunca se viu mudanças tão rápidas e com efeitos 
devastadores como tem ocorrido nos últimos anos.  
 
Sobre o aquecimento global é CORRETO afirmar que: 
 
I. Com o aumento da temperatura no mundo, está em 
curso o derretimento das calotas polares. 
II. O aumento da temperatura faz com que ocorra mai-
or evaporação das águas dos oceanos, potencializan-
do as catástrofes climáticas. 
III. Em 2009, aconteceu a 15ª Conferência das Na-
ções Unidas sobre Mudança do Clima foi realizada 
entre os dias 7 e 18 de dezembro, na cidade de Dina-
marca. 
IV. O aumento da temperatura provoca a morte de 
várias espécies animais e vegetais, desequilibrando 
vários ecossistemas. 
V. Regiões de temperaturas amenas não tem sofrido 
com as ondas de calor.  
 
Estão CORRETAS as alternativas: 
 
A) I, II e IV; 
B) I, III e IV; 
C) II, III e V; 
D) II, III e IV; 
E) I, II e V. 
 
16) Na madrugada da segunda-feira, dia 01 de junho 
de 2009, o mundo ficou pasmo com a queda do avião 
Air France que saiu do Brasil no vôo 447. Qual o desti-
no do vôo.  
 
A) África do Sul; 
B) Portugal; 
C) França; 
D) Itália; 
E) Espanha. 
 
17) Qualquer afirmação peremptória neste momento 
sobre a natureza da crise financeira ( e já econômica ) 
mundial deverá ser corrigida num futuro imediato. Um 
dos únicos pontos já estabelecidos sobre a crise, e 
com algum consenso, é que as condições gerais (o 
quadro maior, de cunho global) onde se desenrola a 
crise são de natureza totalmente diversa dos casos 
anteriores. Nesse sentido pode-se afirmar sobre a atu-
al crise mundial que: 
 
I. Que ela começou no processo produtivo, em meio a 
indústria americana. 
II. Eclodiu a partir dos pressupostos clássicos do su-
perconsumo. 
III. Insere-se na economia real, através da economia 
de crédito. 
IV. Trata-se, como resultado, do enxugamento com-
pulsivo do mercado pelos bancos. 
V. Grandes bancos não tiveram problemas com a cre-
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dibilidade junto aos seus clientes. 
  
Estão CORRETAS as alternativas: 
 
A) II e IV; 
B) I e III; 
C) II e V; 
D) I e V; 
E) III e IV. 
 
18)  

 
 
A imagem acima é de uma catástrofe natural ocorrida 
em setembro de 2009, no Estado de Santa Catarina, 
pondo abaixo a crença de que o Brasil está imune as 
catástrofes naturais. Sobre que tipo de acontecimento 
estamos falando: 
 
A) Ciclone extratropical; 
B) Tufão; 
C) Tornado; 
D) Furacão; 
E) Terremoto. 
 
19) As fortes chuvas que atingem o país desde no-
vembro do ano passado, principalmente as regiões 
Sul e Sudeste, registram índices pluviométricos bas-
tante acima da média. Dos 31 dias do mês de dezem-
bro de 2009, 15 foram de chuvas para os paulistanos. 
Isso ocorre em virtude: 
 
A) Do El Niño; 
B) Do Aquecimento global; 
C) Da La Niña; 
D) Da Poluição atmosférica; 
E) Do Bucostelo. 
 
20) Em meio ao fogo cruzado de denúncias de movi-
mentação de dinheiro ilegal pelos partidos políticos, e 
dos escândalos envolvendo os políticos brasileiros, no 
ano de 2008, a CNBB e outros organismos da socie-
dade civil desenvolveram uma campanha nacional 
contra esses políticos. Como se chamou a campanha 
realizada. 
 
A) Brasil Limpo; 
B) Contra Corrupção; 
C) Tolerância Zero; 
D) Ficha Limpa; 
E) Cara Pintada. 

21) Conforme o Parágrafo 1º do Art 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro considera-se trânsito para fins de 
circulação, parada, estacionamento e operação de 
carga ou descarga. A utilização das vias por: 
 
A) Somente por pessoas e animais; 
B) Somente por veículos; 
C) Somente por veículos e pessoas; 
D) Pessoas, veículos e animais; 
E) N.D.R. 
 
22) Leia atentamente. 
 
 I. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trân-
sito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à 
defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fis-
calizar seu cumprimento. 
II. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padro-
nização de critérios técnicos, financeiros e administra-
tivos para a execução das atividades de trânsito. 
III. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes 
de informações entre os seus diversos órgãos e enti-
dades, a fim de facilitar o processo decisório e a inte-
gração do Sistema. 
 
Conforme o Art 6º do Código de Trânsito Brasileiro os 
itens acima correspondem a objetivos básicos do: 
 
A) DENATRAN; 
B) CONSELHO DE TRANSITO; 
C) JARI; 
D) SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO; 
E) DETRAN. 
 
23) Conforme o Parágrafo Único do Art 2º do Código 
de Trânsito Brasileiro, para os efeitos deste Código 
também são consideradas vias terrestres: 
 
A) Rio Amazonas e Tocantins; 
B) Travessia de Ferrybout de Cabedelo a Lucena; 
C) Oceano Atlântico e Pacífico; 
D) Praias abertas à circulação pública e as vias inter-
nas de condomínios; 
E) N.D.R. 
 
24) Conforme o Art. 5º do Código de Trânsito Brasilei-
ro, o Sistema Nacional de Trânsito tem por finalidade 
o exercício das atividades de planejamento, adminis-
tração, normatização, pesquisa, registro e licencia-
mento 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 penalida-
des. E é formado pelo conjunto de órgãos e entida-
des: 
 
A) Somente da União e Distrito Federal; 
B) Somente da União e dos Estados; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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C) Somente dos Estados e Municípios; 
D) Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 
E) N.D.R. 
 
25) Art. 172: atirar do veículo ou abandonar na via 
objetos ou substâncias: O condutor comete uma infra-
ção de natureza e tem como penalidade: 
 
A) Leve e multa; 
B) Media e multa; 
C) Grave e multa; 
D) Gravíssima e multa; 
E) N.D.A. 
 
26) Qual a resolução CONTRAN que regulamentou o 
Art. 160 do CTB, que diz: O condutor condenado por 
delito de trânsito deverá ser submetido a novos exa-
mes para que possa voltar a dirigir: 
 
A) Resolução nº 300, de 04 de dezembro de 2008; 
B) Resolução nº 301, de 05 de dezembro de 2008; 
C) Resolução nº 302, de 06 de dezembro de 2008; 
D) Resolução nº 303, de 07 de dezembro de 2008; 
E) Resolução nº 304, de 08 de dezembro de 2008. 
 
27) Educação para o trânsito é direito de todos e 
constitui dever prioritário para os componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito. Qual o artigo do CTB 
que tem esta definição: 
 
A) Artigo 71; 
B) Artigo 72; 
C) Artigo 73; 
D) Artigo 74; 
E) Artigo 75. 
 
28) Conforme o Inciso V do Art. 143 do CTB, veículos 
que tenha seis mil quilogramas ou mais de peso bruto 
total, ou cuja lotação exceda a oito lugares, ou, ainda, 
seja enquadrado na categoria trailer. Obrigatoriamen-
te o condutor deverá ser habilitado na categoria: 
 
A) Categoria A; 
B) Categoria B; 
C) Categoria C; 
D) Categoria D; 
E) Categoria E. 
 
 
29) Art. 167: Deixar o condutor ou passageiro de usar 
o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65. 
Além do veiculo ser retido até a colocação do cinto 
pelo infrator, configura uma infração de natureza e 
tem como penalidade: 
 
A) Leve e multa; 
B) Media e multa; 
C) Grave e multa;      
D) Gravíssima e multa; 
E) Supergravíssima e multa. 

30) Conforme o Inciso I do Art. 96 do CTB, quanto à 
tração os veículos classificam-se em: 
 
A) Monomotor, elétrico, de propulsão humana, de pro-
pulsão animal e reboque; 
B) Automotor, elétrico, de tração humana, de tração 
animal e semi-reboque; 
C) Automotor, elétrico, de propulsão humana, de tra-
ção animal, reboque e semi-reboque; 
D) Bimotor, de atração humana, de contração animal, 
reboque e semi-reboque; 
E) Monomotor, elétrico, de propulsão humana, de  
tração animal, reboque e semi-reboque. 
 
31)  O condutor conforme o Art. 201 do CTB ao pas-
sar ou ultrapassar bicicleta, comete uma infração de 
natureza média e tem como penalidade multa, se dei-
xar de guardar a distância lateral de: 
 
A) Um metro e cinqüenta centímetros; 
B) Um metro e sessenta centímetros; 
C) Um metro e setenta centímetros; 
D) Um metro e oitenta centímetros; 
E) Um metro e noventa centímetros. 
 
32)  Art. 296 do CTB.  Se o réu for reincidente na prá-
tica de crime previsto neste Código, sem prejuízo das 
demais sanções penais cabíveis. (Redação dada pela 
Lei nº 11.705, de 2008). O juiz aplicará penalidade 
para dirigir veículo automotor de: 
 
A) Suspensão da permissão ou habilitação; 
B) Prisão do condutor; 
C) Apreensão da habilitação; 
D) Multa e apreensão do veículo; 
E) Remoção do veículo. 
 
33)  Art. 305 do CTB: Afastar-se o condutor do veículo 
do local do acidente, para fugir à responsabilidade 
penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Terá como 
penalidade: 
 
A) Detenção, de cinco meses a um ano, ou multa; 
B) Detenção, de seis meses a um ano, ou multa; 
C) Detenção, de sete meses a um ano, ou multa; 
D) Detenção, de oito meses a um ano, ou multa; 
E) Detenção, de nove meses a um ano e meio, ou 
multa. 
 
34) Em situação de acidente e o mesmo tendo acon-
tecido em uma via local, onde a velocidade máxima 
permitida é de 40 km/h e com pista seca. Qual a dis-
tância do acidente em passos longos dados por um 
adulto para início da sinalização? 
 
A) 30 passos longos; 
B) 40 passos longos; 
C) 50 passos longos; 
D) 60 passos longos; 
E) 70 passos longos. 
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35) Em situação de acidente e o mesmo tendo acon-
tecido em uma rodovia, onde a velocidade máxima 
permitida é de 100 km/h e naquele momento a pista 
estava molhada, ou com neblina, ou com fumaça ou à 
noite. Qual a distancia do acidente em passos longos 
dados por um adulto para início da sinalização? 
 
A) 100 passos longos; 
B) 150 passos longos; 
C) 200 passos longos; 
D) 250 passos longos; 
E) 300 passos longos. 
 
36) Para ser motorista de veículos destinados ao 
transporte de escolares é necessário que o candidato 
satisfaça alguns requisitos. Observe as afirmativas 
abaixo: 
 
I. Ter idade superior a vinte e um anos. 
II. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gra-
víssima, ou ser reincidente em infrações médias du-
rante os doze últimos meses. 
III. Ser habilitado no mínimo na categoria C. 
IV. Ser aprovado em curso especializado, conforme 
regulamentação do CONTRAN. 
 
Marque a alternativa que traz as afirmativas com ca-
racterísticas necessárias ao transporte de escolares: 
 
A) I, II e IV; 
B) I, II e III; 
C) II, III e IV; 
D) I, III e IV; 
E) Todas estão corretas. 
 
37)  Segundo o Art. 105 do Código de Trânsito Brasi-
leiro existem equipamentos obrigatórios que são indis-
pensáveis para manter a segurança no veículo. Abai-
xo temos afirmativas sobre quais são os equipamen-
tos e as condições em que devem ser usados obriga-
toriamente, observe-as: 
 
I. Cinto de segurança – uso obrigatório em todos os 
veículos, sem exceção; 
II. Equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade e tempo – uso obrigatório apenas para os 
veículos de transporte e condução escolar, os de 
transporte de passageiros com mais de dez lugares e 
os de carga com peso bruto total superior a quatro mil 
quinhentos e trinta e seis quilogramas; 
III. Encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos 
automotores, segundo as normas do CONTRAN. 
 
Marque abaixo a alternativa CORRETA: 
 
A) Apenas a alternativa I esta correta; 
B) Apenas a alternativa III está correta; 
C) Apenas as alternativas I e II estão corretas; 
D) Apenas as alternativas II e III estão corretas; 
E) Todas estão corretas. 
 

38)  Observe as afirmativas abaixo: 
 
I. As características dos veículos, suas especificações 
básicas, configuração e condições essenciais para 
registro, licenciamento e circulação serão estabeleci-
das pelo CONTRAN. 
II. Os veículos em circulação devem ter suas condi-
ções avaliadas mediante inspeção obrigatória na for-
ma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN 
para os itens de segurança, emissões de gases polu-
entes e ruído. 
III. Nenhum proprietário poderá, sem prévia autoriza-
ção da autoridade competente, fazer ou ordenar que 
sejam feitas modificações das características de fábri-
ca em seu veículo. 
IV. Os veículos e motores novos ou usados que so-
frerem alterações são obrigados a terem o mesmo 
limite e a mesma emissão de poluentes e ruídos que 
tinham anteriormente, como previsto pelos órgãos 
ambientais competentes e pelo CONTRAN. 
 
Marque a alternativa que contém apenas as afirmati-
vas corretas: 
 
A) II e III; 
B) II e IV; 
C) I e III; 
D) I, II e IV; 
E) I, II e III. 
 
39) Segundo o Código Nacional de Trânsito, os sinais 
de trânsito classificam-se em: verticais, horizontais, 
dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sono-
ros, gestos do agente de trânsito e do condutor. O 
Código também determina uma ordem de prevalência 
da sinalização, determinando quais sinais são predo-
minantes sobre outros. Marque a seguir a seqüência 
que indica do sinal mais importante, que deve ser o-
bedecido em primeiro plano, ao menos importante, 
quando presentes simultaneamente. 
 
A) Ordens do agente de trânsito, indicações dos sinais 
de trânsito (excetuando o semáforo) e indicações do 
semáforo; 
B) Ordens do agente de trânsito, indicações do semá-
foro e indicações dos sinais de trânsito (excetuando o 
semáforo); 
C) Indicações do semáforo, ordens do agente de trân-
sito e indicações dos sinais de trânsito (excetuando o 
semáforo); 
D) Indicações do semáforo, indicações dos sinais de 
trânsito (excetuando o semáforo e ordens do agente 
de trânsito; 
E) Indicações dos sinais de trânsito (excetuando o 
semáforo), ordens do agente de trânsito e indicações 
do semáforo. 
 
40) É dever do motorista de cuidar da própria segu-
rança, da segurança dos outros motoristas e, princi-
palmente, da vida dos pedestres. Ser um motorista 
consciente dito é ser cidadão. Observe a seguinte 
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situação e marque a alternativa que condiz correta-
mente com ações que devem ser adotada pelos pe-
destres, e que requerem sua atenção para evitar aci-
dentes: “Trafegar em uma via onde não houver pas-
seios e/ou acostamento, ou quando não for possível a 
utilização destes pelos pedestres”. 
 
Neste caso a circulação de pedestre na pista de rola-
mento, quando a sinalização não proibir, ou colocar 
em risco à segurança do mesmo e dos motoristas, 
deverá ser feita: 
 
A) Quando em vias urbanas, pelos bordos da pista de 
rolamento, em fila única, com o deslocamento no sen-
tido oposto à do tráfego de veículos da pista em ques-
tão, mas sem prioridade sobre os veículos; 
B) Quando em vias urbanas, pelos bordos e centro da 
pista de rolamento, em fila única, com o deslocamento 
em ambos os sentidos da pista de rolamento em 
questão e com prioridade sobre os veículos; 
C) Quando em vias rurais, pelos bordos e centro da 
pista de rolamento, em fila única, com o deslocamento 
em ambos os sentidos da pista de rolamento em 
questão e com prioridade sobre os veículos; 
em ambos os sentidos da pista de rolamento em 
questão e com prioridade sobre os veículos; 
D) Quando em vias rurais, pelos bordos da pista de 
rolamento, em fila única, com o deslocamento no sen-
tido oposto à do tráfego de veículos da pista em ques-
tão e com prioridade sobre os veículos; 
E) N.D.A. 
 


