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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA -  PE

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES - TIPO A

V_____________________________ _____________________________J

❖  Ao receber este caderno, marque seu tipo de prova em seu CARTÃO RESPOSTA. A ausência desse registro acarretará a 

eliminação do candidato, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.

■ Verifique se a sua opção de CARGO está correta e se esse caderno contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha,

numeradas de 01 a 40. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno.

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
v__________________________________________________________________________________________________ V

I NSTRUÇÕES  GERAI S
C :  '

❖  Ao iniciar a prova, assinale no seu CARTÃO RESPOSTA o tipo de prova indicado no Caderno de Questões.

❖  Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.

❖  O tempo de duração da totalidade das Provas Objetivas será de 3 (três horas) corridas. Este tempo inclui o necessário 

para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA.

❖  Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade.

❖  O CARTÃO RESPOSTA NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos 

locais destinados às respostas.

❖  A  forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de cada questão.

❖  Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de 

uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

❖  Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorrida 1 (uma) hora do tempo da Prova Objetiva 

e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas e nem o CARTÃO RESPOSTA.

❖  O s 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a 

aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.

❖  Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA  

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicadorde Provas, para que ele tome as 

providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 

posterior.

v________________________________________________________________________________________________________________________ /

INSCRIÇÃO NOME COMPLETO



CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES -  TIPO A

__________ ____________________________  LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Trabalhadores com ensino superior são os que mais demoram para voltar ao mercado

1 Os trabalhadores com ensino superior são os que levam mais tempo para conseguir voltar ao mercado de trabalho quando
2 ficam desempregados. Um brasileiro que concluiu a faculdade demora, em média, 16,8 meses (quase um ano e meio) para se
3 recolocar.
4 Como comparação, um profissional com ensino médio gasta 14,7 meses para encontrar um novo emprego e quem
5 concluiu ensino fundamental demora, em média, 13,1 meses.
6 Os números foram compilados pela consultoria iDados, com base nas informações do terceiro trimestre da Pesquisa
7 Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua.
8 Uma série de fatores, segundo os especialistas, explica as razões para os trabalhadores mais escolarizados do país
9 demorarem mais para se recolocar.

10 Os brasileiros com ensino superior costumam trabalhar em regime formal. Portanto, em caso de demissão, recebem
11 indenização -  como multa do FGTS e seguro-desemprego -  e conseguem ter alguma folga no orçamento para buscar uma
12 recolocação.
13 "Uma pessoa mais qualificada tem mais probabilidade de ter um vínculo formal e, portanto, já são criadas proteções para
14 o indivíduo, o que diminui o grau de urgência para encontrar um novo emprego", afirma Bruno Ottoni, pesquisador do iDados.
15 Pelo lado das empresas, a contratação de um trabalhador mais qualificado também costuma ser mais lenta.
16 "Acredito que, na verdade, essa questão não é conjuntural, é da natureza das ocupações [que exigem ensino superior).
17 São processos de seleção mais criteriosos, a disponibilidade de vagas específicas é muito pequena. Isso não deve estar atrelado
18 à conjuntura, até porque a taxa de desemprego [desse público] é menor do que a de outros grupos", diz Cosmo Donato, economista
19 da LCA Consultoria.
20 Não por acaso, historicamente, esses trabalhadores sempre demoraram mais para se recolocar. No terceiro trimestre de
21 2018, por exemplo, eles levavam 15,7 meses para voltarem ao mercado,
22 A preferência das companhias por profissionais que já estão empregados é outro fator que contribui para aumentar a
23 espera por vagas dos trabalhadores com ensino superior que estão fora do mercado, observa Renato Trindade, gerente da
24 consultoria Michael Page, especializada em recrutamento de executivos.
25 "A gente tem que pensar também com a cabeça do recrutador. Tem muitos profissionais com ensino superior no mercado,
26 é uma gama muito grande de perfis pra analisar. E ainda existe o preconceito com quem está fora do mercado, muita gente prefere
27 contratar alguém que esteja empregado e queira se movimentar. Aí a régua [de exigências] sobe."
28 O fato de os trabalhadores mais qualificados levarem mais tempo para se recolocar não significa que eles sejam os
29 principais afetados pelo desemprego. Pelo contrário: no terceiro trimestre, a taxa de desocupação entre os que tinham ensino
30 superior completo era de 5,8%. No mesmo período, o país tinha uma taxa de desemprego total de 11,8%.

(Luiz Guilherme Gerbelli, Luisa Melo e Paula Salati. G1. g1.globo.com, 12/1/2020).

1. A respeito do texto e suas inferências, é correto afirmar que

A) os trabalhadores com ensino superior levam mais tempo para 
se recolocar no mercado de trabalho pois, por serem mais 
qualificados, têm um grau de exigência maior.

B) os trabalhadores com apenas ensino fundamental só se 
colocam mais rapidamente no mercado de trabalho porque 
optam pela informalidade.

C) embora os trabalhadores com nivel superior atualmente 
demorem mais a se recolocar no mercado de trabalho, são os 
menos prejudicados no cenário de desemprego.

D) a recolocação no mercado do profissional com ensino superior 
hoje ocorre num intervalo de tempo menor do que nos anos 
anteriores, em função de sua alta qualificação.

2. Por compilados (linha 6), entende-se

A) reunidos.
B) criados.
C) analisados.
D) identificados.

3. As alternativas a seguir trazem palavras do texto 
acompanhadas de sua divisão silábica.

Assinale a alternativa em que essa divisão tenha sido feita 
corretamente.

A) desempregados (linha 2) -  des-em-pre-ga-dos
B) consultoria (linha 6) -  con-sul-to-ria
C) processos (linha 17) -  pro-ce-ssos
D) profissionais (linha 25) -  pro-fis-sio-nais

4. Assinale a alternativa em que a palavra extraída do texto tenha 
tido seu elemento mórfico corretamente classificado.

A) demora (linha 2) / A = vogal temática nominal
B) ensino (linha 4) / O = vogal temática nominal
C) demoraram (linha 20) / RAM  = desinência modo-temporal
D) taxa (linha 30) / A = desinência de gênero
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5. Em relação à classificação dos vocábulos das alternativas a 
seguir, quanto ao seu processo de formação, assinale o que 
tenha sido corretamente analisado.

A) escolarizados (linha 8) -  derivação parassintética
B) recolocação (linha 12) -  derivação prefixai e sufixai
C) ensino (linha 25) -  derivação imprópria
D) preconceito (linha 26) -  composição por justaposição

6. Assinale a alternativa em que a palavra destacada nos 
segmentos do texto a seguir tenha sido corretamente 
classificada.

A) são os que (linha 1) / O S -  artigo definido
B) levam mais tempo (linha 1) / M AIS = advérbio de intensidade
C) segundo os especialistas (linha 8) / SEG U N DO  = numeral 

ordinal
D) mais qualificada (linha 13) / M A IS = advérbio de intensidade

7. Assinale a alternativa em que o QUE tenha sido corretamente 
classificado.

A) é menor do gue a de outros grupos (linha 18) / pronome 
relativo

B) gue contribui (linha 22) / conjunção integrante
C) A gente tem gue pensar (linha 25) / preposição
D) gue eles sejam (linha 28) / partícula expletiva

8. Tem muitos profissionais com ensino superior no mercado... 
(linha 25)

Assinale a alternativa em que, reescrevendo-se o fragmento 
acima, com alteração do verbo, tenha sido mantida a correção 
gramatical.

A) Deve haver muitos profissionais com ensino superior no 
mercado

B) Pode existir muitos profissionais com ensino superior no 
mercado

C) Houveram muitos profissionais com ensino superior no 
mercado

D) Existe muitos profissionais com ensino superior no mercado

9. Assinale a alternativa em que a palavra do texto tenha sido 
acentuada por regra distinta da das demais.

A) também (linha 15)
B) até (linha 18)
C) está (linha 26)
D) país (linha 30)

10. Uma pessoa mais qualificada tem mais probabilidade de ter 
um vínculo formal e, portanto, já são criadas proteções para o 
indivíduo... (linhas 13 e 14)

Assinale a alternativa em que, reescrevendo-se o trecho 
acima, com alterações, tenha sido mantida a correção 
gramatical.

A) Pessoas mais qualificadas tem mais probabilidade de ter um 
vínculo formal e, portanto, já é criada uma rede de proteção 
para o indivíduo...

B) Um indivíduo mais qualificado tem mais probabilidade de ter 
um vínculo formal e, portanto, já são criados mecanismos de 
proteção para o indivíduo...

C) Uma pessoa menas qualificada tem mais probabilidade de ter 
um vínculo formal e, portanto, já é criado redes de proteções 
para o indivíduo...

D) Um indivíduo menos qualificado têm menos probabilidade de 
ter um vínculo formal e, portanto, já são criados um grupo de 
auxílios para o indivíduo...

INFORMÁTICA

11. Os computadores pessoais costumam estar conectados a 
diversos dispositivos, chamados de periféricos, através de 
cabos. Tais cabos possuem padrões de conector específicos, 
dependendo do periférico em questão. A respeito dos padrões 
de conectores, assinale a alternativa que indica, 
respectivamente, exemplos de periféricos que podem ser 
conectados ao computador através de cabos com conectores 
DVI, P2 e USB.

A) fone de ouvido, teclado e monitor de vídeo
B) mouse, teclado e scanner
C) monitor de vídeo, fone de ouvido e teclado
D) leitor biométrico, teclado e mouse

12.0  Compact Disc (CD) é uma mídia digital que possui formato 
de disco, tipicamente com diâmetro de 120 mm. O CD foi 
lançado no mercado no início da década de 80 e ao longo dos 
anos seguintes se tornou uma mídia bastante popular. A 
respeito do CD, analise as afirmativas a seguir:

I. O CD possui capacidade de armazenamento superior quando 
comparado a dispositivos de armazenamento como os 
disquetes de 8 e de 3,5 polegadas.

II. Um CD possui tipicamente tamanho de 700mb. Existem 
versões de menor tamanho que possuem capacidade de 
armazenamento inferior.

III. Os CD s do tipo CD-R  são discos que permitem regravações, 
já os CD-RW  não permitem regravações de dados.

Assinale

A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
C) se apenas a afirmativa II estiver correta.
D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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13. Uma das novidades trazidas pelo Windows 10 é a Central de 
Ações. Nela o usuário do Windows recebe as notificações de 
aplicativos e pode ainda realizar algumas ações rápidas. A 
respeito dessa novidade do Windows 10, assinale a alternativa 
que indica corretamente a tecla de atalho que exibe a Central 
de Ações.

A) Alt + Tab + A
B) “Tecla do Windows’’ + A
C) Ctrl + C + A
D) Alt + A

14.0  Microsoft Excel é o editor de planilhas eletrônicas presente 
no pacote de aplicativos Microsoft Office. Ele permite ao 
usuário criar fórmulas matemáticas complexas e é capaz de 
realizar cálculos. Além disso, o Excel possui um grande 
conjunto de funções matemáticas que podem ser utilizadas na 
construção de fórmulas. Considere uma planilha com as 
células A1, A2, A3 e A4 preenchidas com os valores 2, 2, 6 e 
6, respectivamente. Assinale a alternativa que indica 
corretamente o valor calculado na célula A5 considerando que 
esta está preenchida com a seguinte expressão matemática:

=(MÁXIMO(A1 :A3)+2)/MÉDIA(A2;A4).

A) 1,5
B) 3
C) 1
D) 2

15. No Windows 10, o usuário tem a opção de adicionar uma 
impressora através da ajuda de um assistente. Quando a 
impressora não é detectada automaticamente por esse 
assistente, resta ainda escolher entre algumas opções para 
repassar para o Windows alguma informação que o auxilie na 
instalação. A respeito dessas opções, assinale a alternativa 
que não represente uma opção de informação para a detecção 
de impressoras.

A) nome do compartilhamento da impressora
B) número IP ou nome Host
C) porta da impressora
D) número MAC da placa de rede da impressora

16. Google Chrome e Mozilla Firefox são exemplos de alguns dos 
navegadores mais utilizados em todo o mundo. Esses 
navegadores possuem um importante recurso que registra 
dados referentes às navegações realizadas anteriormente por 
meio deles. A  respeito desses dados, analise as afirmativas a 
seguir:

I. No Google Chrome, o usuário pode optar por excluir dados de 
navegação, como, por exemplo, senhas e outros dados de 
login, bem como imagens e arquivos.

II. O Mozilla Firefox não permite a exclusão dos dados de 
navegação.

III. Tanto no Google Chrome quanto no Mozilla Firefox, por meio 
da análise dos dados de navegação, é possível identificarmos 
as últimas páginas acessadas, bem como os seus respectivos 
horários de acesso.

Assinale

A) se apenas a afirmativa III estiver correta.
B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

RACIOCÍNIO LÓGICO

17. Considerando as premissas “Alguns amigos são mentirosos” e 
“Todos os mentirosos são chatos”, é possivel concluir 
corretamente que

A) nenhum chato é amigo.
B) todo mentiroso é amigo.
C) todo chato é mentiroso.
D) algum amigo é chato.

18. Se  Antônio ama Josina, então José ama Maria. Francisco ama 
Isabel ou Jorge ama Marta. Sabendo-se que Jorge não ama 
Marta e que José não ama Maria, é possível concluir 
corretamente que

A) Antônio não ama Josina e Francisco ama Isabel.
B) Antônio ama Josina e Jorge não ama Marta.
C) José não ama Maria e Francisco não ama Isabel.
D) Antônio ama Josina ou Francisco não ama Isabel.

19. Na prova de um concurso público, um candidato A, que foi 
aprovado, fez 66 pontos a mais que o candidato B, que foi 
reprovado fazendo a pontuação de um terço (1/3) do total de 
pontos que o candidato A fez. Nesse caso, o candidato B, 
reprovado, fez quantos pontos?

A) 31.
B) 32.
C) 33.
D) 34.
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20. Considere falsas as seguintes proposições a seguir:

I. Ou Luna gosta de tango ou Levi gosta de samba.
II. Se Lia gosta de jazz, então Levi não gosta de samba.

RASCUNHO

Analisando-se as proposições, é possível concluir 
corretamente que

A) Luna gosta de tango e Levi gosta de samba.
B) se Levi gosta de samba, então Luna não gosta de tango.
C) Lia não gosta de jazz ou Levi não gosta de samba.
D) Luna gosta de tango e Lia não gosta de jazz.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Observe os itens a seguir:

I. Conselho Nacional de Trânsito
II. Guardas Municipais
III. Polícia Rodoviária Federal
IV. Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal
V. Juntas Administrativas de Recursos e Infrações - JARI
VI. Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal

Fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito os itens

A) I, III, IV e VI, apenas.
B) II, III, V e  VI, apenas.
C) I, III, IV eV, apenas.
D) I, II, V e  VI, apenas.

22. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação 
das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos 
valores arrecadados é função

A) das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI).
B) do Conselho Nacional de Trânsito (CONATRAN).
C) da Polícia Rodoviária Federal.
D) da Polícia Federal.

23. Assinale a alternativa que contenha uma autoridade que não 
faz parte da composição do Conselho Nacional de Trânsito.

A) um representante da Agência Nacional de Saúde (ANS)
B) um representante do Ministério do Meio Ambiente e da 

Amazônia Legal
C) um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia
D) um representante do Ministério do Exército

24. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, julgar os 
recursos interpostos contra as decisões das Juntas 
Administrativas de Recursos e Infrações (JARI) é uma 
competência

A) da Polícia Federal.
B) da Câmara Arbitrai de Conciliação.
C) do Conselho Nacional de Trânsito.
D) dos Conselhos Estaduais de Trânsito e do Conselho de 

Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDIFE).

25. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído 
produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, 
além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas 
dos órgãos ambientais é uma competência

A) da Polícia Federal.
B) da Polícia Rodoviária Federal.
C) dos Departamentos Estaduais de Trânsito.
D) das Polícias Militares dos Estados e Distrito Federal.

26. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de 
escolares somente poderão circular nas vias com autorização 
emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto,

A) inspeção anual para verificação dos equipamentos 
obrigatórios e de segurança.

B) lanternas de luz vermelha, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz 
amarela dispostas na extremidade superior da parte traseira.

C) lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz 
vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira.

D) pintura de faixa horizontal na cor amarela, com cinquenta 
centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico 
ESCOLAR, em vermelho, sendo que, em caso de veículo de 
carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas 
devem ser invertidas.

27. Sobre os exames de habilitação, assinale a alternativa correta.

A) Aos candidatos aprovados, será concedida uma Permissão 
para Dirigir, com validade de 6 (seis) meses.

B) É preciso renovar o exame de aptidão física e mental a cada 
10 (dez) anos.

C) Para condutores maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, a 
renovação deverá ser feita anualmente.

D) O exame de direção veicular será realizado perante comissão 
integrada por 3 (três) membros designados pelo dirigente do 
órgão executivo local de trânsito.

28. Para obter a categoria C, o condutor deverá estar habilitado no 
mínimo há um ano na categoria

A) B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, 
ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos 
doze meses.

B) A  e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravissima, 
ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos 
dois anos.

C) A e não ter cometido nenhuma infração média ou grave, ou ser 
reincidente em infrações médias, durante os últimos doze 

meses.
D) B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, 

ou ser reincidente em infrações leves, durante os últimos seis 
meses.

29. Transportar crianças em veiculo automotor sem observância 
das normas de segurança especiais estabelecidas no Código 
de Trânsito Brasileiro é uma infração

A) leve.
B) média.
C) grave.
D) gravíssima.
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30. João recebeu de seus pais um carro ao completar dezoito 
anos. Após realizar todos os exames exigidos em lei, começa 
a dirigir regularmente. Alguns meses depois, João comete a 
infração prevista no artigo 198, ou seja, deixa de dar passagem 
pela esquerda, quando solicitado. Nesse caso, é correto 
concluir que João

A) não poderá receber a Carteira Nacional de Habilitação por ter 
cometido uma infração de natureza grave.

B) não poderá obter a Carteira Nacional de Habilitação por ter 
cometido uma infração média.

C) ainda poderá obter a CNH, desde que, neste ínterim, não seja 
reincidente em outra infração média nem cometa uma infração 
grave ou gravíssima.

D) ainda poderá obter a CNH, mas terá que refazer o exame de 
direção veicular e uma nova prova sobre legislação de trânsito 
e primeiros socorros.

31. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo 
de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de 
emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá ser 
maior de

A) 21 anos e estar habilitado no mínimo há um ano na categoria 
B, ou no mínimo há dois anos na categoria C, quando 
pretender habilitar-se na categoria D.

B) 21 anos e estar habilitado no mínimo há dois anos na categoria 
B, ou no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender 
habilitar-se na categoria D.

C) 18 anos e estar habilitado no mínimo há um ano na categoria 
B, quando pretender habilitar-se na categoria E.

D) 18 anos e estar habilitado no mínimo há um ano na categoria 
A, quando pretender habilitar-se na categoria D.

32. Flávio, motorista que acabara de adquirir a sua CNH, transita 
na faixa do centro a quarenta quilômetros por hora em uma 
estrada cuja velocidade mínima é de cem quilômetros por 
hora, retardando o fluxo de veículos e causando um 
engarrafamento. Nessa situação, a Polícia Rodoviária

A) deverá multá-lo, pois a velocidade minima era de cinquenta 
quilômetros por hora, e ele retardou o fluxo de veículos.

B) não poderá multá-lo, pois dirigir devagar não é uma infração.
C) não poderá multá-lo, pois o motorista estava na faixa do 

centro.
D) deverá multá-lo, pois ele deveria estar conduzindo na faixa da 

direita.

33. Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, 
Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir 
Ciclomotor é uma infração

A) leve.
B) média.
C) grave.
D) gravissima.

34. Sobre o exame toxicológico, assinale a alternativa correta.

A) A  reprovação no referido exame terá como consequência a 
suspensão do direito de dirigir pelo período de 6 (seis) meses, 
condicionado o levantamento da suspensão ao resultado 
negativo em novo exame, além de penalidades acessórias.

B) O exame buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas 
que, comprovadamente, comprometam a capacidade de 
direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 
(noventa) dias, nos termos das normas do Contran.

C) O exame toxicológico não é obrigatório para os condutores da 
categoria E, porém, se houver suspeita do uso de substâncias 
psicoativas, a empresa poderá exigir que o empregado se 
submeta ao exame.

D) O resultado do exame deverá ser divulgado à família do 
interessado e à empresa no prazo de até três dias úteis.

35. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, assinale a 
alternativa correta.

A) O cinto de segurança é obrigatório ao condutor, mas 
facultativo para os passageiros no banco de trás.

B) A s crianças com idade inferior a cinco anos devem ser 
transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções 
regulamentadas pelo Contran.

C) Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou 
entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a 
circulação de bicicletas nos passeios.

D) Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz baixa, 
exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo.

36. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por 
meio de sinalização, respeitadas as suas características 
técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir 
sinalização regulamentadora, a velocidade máxima, nas vias 
urbanas, será de

A) 60 quilômetros por hora, nas vias arteriais.
B) 100 quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido.
C) 50 quilômetros por hora, nas vias coletoras.
D) 40 quilômetros por hora, nas vias locais.

37. Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição 
e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles 
participar, como condutor, sem permissão da autoridade de 
trânsito com circunscrição sobre a via, é uma infração

A) leve.
B) média.
C) grave.
D) gravíssima.
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38. João, advogado criminalista, trafegava de forma imprudente 

em uma rodovia. Ao ser parado pela Polícia Rodoviária 
Federal, João logo afirma ter plena ciência de seus direitos e 
se recusa a realizar o teste de alcoolemia (também conhecido 
por “teste do bafômetro”), pois a própria Constituição Federal 
afirma que ninguém é obrigado a apresentar provas contra si 
mesmo. A recusa de João

A) é tipificada como crime, previsto no Código de Trânsito 
Brasileiro, e João deverá pagar uma multa e ter o veículo 
apreendido.

B) trata-se de infração de trânsito gravíssima e João deverá 
pagar uma multa e ter suspenso seu direito de dirigir por 12 
meses.

C) é tipificada como crime de trânsito e, caso seja condenado, 
poderá receber pena de reclusão por até quatro anos e multa.

D) não é crime nem infração de trânsito, uma vez que não se pôde 
comprovar que João estava realmente embriagado.

39. Assinale a única alternativa em que há uma infração grave.

A) deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança
B) transportar crianças em veículo automotor sem observância 

das normas de segurança especiais
C) dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a 

via pública, ou os demais veículos
D) usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou 

veículos, água ou detritos

40. Sobre os crimes de trânsito, assinale a alternativa correta.

A) A multa reparatória poderá ser superior ao valor do prejuízo 
demonstrado no processo.

B) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem 
a duração de seis meses a cinco anos.

C) A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta 
isolada ou cumulativamente com outras penalidades.

D) Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, 
previstos no Código de Trânsito Basileiro, por serem crimes 
especiais, nunca se aplicam as normas gerais do Código 
Penal e do Código de Processo Penal.
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