
INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o                
número      de    sua  inscrição  na   Folha de Respostas. 
Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de 
Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. 
Preencha os campos destinados à assinatura e ao 
número de inscrição. Qualquer divergência, comunique 
ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de  
Respostas.  Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento 
da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da 
seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 5 (cinco) horas, 
incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 
60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato 
estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente o local de aplicação, não podendo, no 
entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas. 

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, 
devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente 
preenchida e assinada. O candidato  poderá  levar  
consigo  o  Caderno de Questões somente se aguardar 
em sala até o término do prazo de  realização  da prova 
estabelecido em edital. 

5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 
sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento 
do envelope de retorno.

6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis 
no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br,  no 
dia posterior à aplicação da prova. 

7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha 
de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.
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BEM PERTO DE LEO
Christophe Honoré

Capítulo I

Marcelinho. Era assim que eles me chamavam.
 Pra mim, se eles me chamassem de 

Marcelo também tava bom, só que eles têm 
essa mania, já estou com mais de dez anos 
mas não adianta. Se acostumaram. Querem ser 
bonzinhos comigo. Ou rir da minha cara. Sei lá, 
uma mistura danada de boas intenções que deve 
me deixar incrivelmente legal aos olhos deles. 

 Marcelinho. Até que eu gosto. Fico mais 
diferenciado dos meus três irmãos. Dá pra 
perceber muito bem que eu sou o irmão mais 
moço, o caçulinha, o “queridinho da vovó”, como 
diz a vovó.

 Três irmãos.
 Grandes, mas grandes pra valer. Tipo 

caras que saíram do colégio há décadas. Só que 
os três continuam morando lá em casa.

 Tristão: 21.
 Leo: 19.
 Pedrinho: 17. Não teve erro. Tipo relógio. 

Um filho de dois em dois anos, sempre em 
fevereiro. Pinta fevereiro, paf, filho!

 Quando pergunto a minha mãe por que 
razão exatamente eu cheguei com:

cinco anos de atraso, ela olha pra mim como 
se eu estivesse querendo que ela me explicasse 
a existência do mundo. Em geral ela faz uma 
festinha na minha bochecha com uma das mãos 
e me dá um tapinha na testa com a outra e ao 
mesmo tempo fala baixinho: “Não se preocupe, 
meu coração, vai passar”. 

 Eu não me preocupo, mas sei lá, quando 
me dizem esse tipo de coisa fico todo arrepiado, 
a impressão que eu tenho é de que estão me 
escondendo um segredo de Estado.

 É por isso que em geral não tenho 

coragem de insistir. Fico pensando que se eles, 
os meus pais, resolveram esperar cinco anos, 
a explicação só pode ser uma coisa bem ruim. 
Mas deixa pra lá, o que importa é que afinal eles 
se decidiram. Se não tivessem se decidido eu ia 
continuar sei lá onde, esperando que alguém se 
lembrasse de mim pra poder sair. [....]

Adaptado de: HONORÉ, Chistophe. Bem perto de Leo. Tradução de 
Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 7-8.

1. Na visão de Marcelinho, seus pais o 
chamam dessa maneira porque

(A) ele é uma criança baixa para sua idade.
(B) gostam mais dele do que dos outros irmãos.
(C) possuem boas intenções, as quais 

Marcelinho não conhece exatamente.
(D) chamam todos os outros irmãos da mesma 

forma, a exemplo de Pedrinho.
(E) ele nasceu com cinco anos de atraso em 

relação aos outros irmãos.
 
2. Sobre os irmãos de Marcelinho, é 

possível afirmar que
(A) o mais velho tem 19 anos de idade.
(B) todos nasceram no mês de janeiro.
(C) todos se parecem fisicamente com 

Marcelinho.
(D) Tristão é chamado dessa forma porque teve 

uma infância triste.
(E) todos continuam morando na mesma casa 

que Marcelinho.
 
3. Quando Marcelinho pergunta a sua mãe o 

motivo pelo qual ele nasceu com “cinco 
anos de atraso”, ela

(A) diz que é porque seu pai queria muito ter um 
quarto filho.

(B) não responde a pergunta.
(C) fica feliz pelo interesse do menino em querer 

saber sobre sua história.
(D) pede para ele perguntar a sua avó, já que 

ele é o “queridinho da vovó”.
(E) explica para ele a existência do mundo.
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4. No trecho “ Marcelinho. Era assim que 
eles me chamavam. Pra mim, se eles me 
chamassem de Marcelo também tava 
bom, só que eles têm essa mania [...]”, a 
palavra em destaque significa

(A) costume ruim.
(B) vontade descontrolada.
(C) preocupação exagerada.
(D) doença psicológica.
(E) qualidade.

5. No trecho “Um filho de dois em dois 
anos, sempre em fevereiro.”, o advérbio 
em destaque expressa

(A) intensidade.
(B) lugar.
(C) modo.
(D) tempo.
(E) dúvida.

6. Sobre a concordância empregada no 
trecho “Querem ser bonzinhos comigo.”, 
assinale a alternativa correta.

(A) A palavra “querem” está concordando com a 
palavra “eu”, a qual está oculta na frase.

(B) A palavra “querem” está concordando com a 
palavra “eles”, a qual está oculta na frase.

(C) A palavra “bonzinhos” está concordando 
com a palavra “comigo”.

(D) A palavra “ser” deveria estar concordando 
com a palavra “querem”: Querem serem 
bonzinhos comigo.

(E) A palavra “comigo” está concordando com a 
palavra “eu”, a qual está oculta na frase.

7. Assinale a alternativa que apresenta uma 
palavra composta por 3 sílabas.

(A) Intenções.
(B) Marcelinho.
(C) Grandes.
(D) Resolveram.
(E) Alguém.

8. Em “Eu não me preocupo, mas sei lá, 
quando me dizem esse tipo de coisa fico 
todo arrepiado [...]”, o termo em destaque 
poderia ser substituído, mantendo-se  o 
sentido, por

(A) todos.
(B) tudo.
(C) completamente.
(D) parcialmente. 
(E) pouco.

9. Assinale a alternativa em que a linguagem 
é utilizada de maneira mais informal.

(A) “Pra mim, se eles me chamassem de 
Marcelo também tava bom [...]”.

(B) “É por isso que em geral não tenho coragem 
de insistir.”.

(C) “Fico pensando que se eles, os meus 
pais, resolveram esperar cinco anos, a 
explicação só pode ser uma coisa bem 
ruim.”.

(D) “Não se preocupe, meu coração, vai 
passar.”. 

(E) “Quando pergunto a minha mãe por que 
razão exatamente eu cheguei com cinco 
anos de atraso, ela olha pra mim como se eu 
estivesse querendo que ela me explicasse a 
existência do mundo.”.

10. Qual dos adjetivos a seguir expressa 
uma característica relacionada aos pais 
de Marcelinho?

(A) Grandes.
(B) Bonzinhos.
(C) Corajosos.
(D) Arrepiados.
(E) Legais.

11. Em “Não se preocupe, meu coração, vai 
passar”, a expressão destacada é um 
vocativo. O que é um vocativo?

(A) Um termo que serve para chamar ou colocar 
em evidência a pessoa ou coisa a que nos 
dirigimos.

(B) Um termo que indica o ser que pratica uma 
ação sofrida ou recebida por um sujeito.

(C) Um termo que exprime uma ação praticada 
por um sujeito.

(D) Um termo que expressa o local onde uma 
ação ocorreu.

(E) Um termo que complementa um verbo.

12. Sobre os verbos em destaque em 
“Quando pergunto a minha mãe por 
que razão exatamente eu cheguei com 
cinco anos de atraso, ela olha pra mim 
como se eu estivesse querendo que ela 
me explicasse a existência do mundo.”, 
assinale a alternativa correta.

(A) Eles indicam uma ordem.
(B) Eles indicam uma ação que ocorre no 

momento em que Marcelinho conta sua 
história.

(C) Eles se referem à pessoa gramatical “nós”.
(D)  Eles estão conjugados no tempo presente.
(E) Eles indicam que Marcelinho fez essa 

pergunta para sua mãe apenas uma vez.
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Noções de Informática

13. A que tipo de arquivo se refere um 
arquivo que tenha a extensão .png?

(A)  A um arquivo compactado com um programa 
compactador de arquivos.

(B)  A um arquivo de áudio. 
(C)  A um arquivo de áudio e vídeo.
(D)  A um arquivo editável em um editor de texto.
(E)  A um arquivo de imagem. 
 
14. Assinale a alternativa que apresenta um 

dispositivo de armazenamento que usa 
magnetismo para leitura e gravação de 
dados.

(A)  HD. 
(B)  Memória RAM.
(C)  Memória FLASH. 
(D)  DVD.
(E)  CD.
 
15. Assinale a alternativa que apresenta 

uma porta de conexão de entrada e 
saída utilizada por dispositivos como 
impressoras.

(A)  RJ45. 
(B)  USB. 
(C)  VGA. 
(D)  PCI.
(E)  PCI Express. 

16. Assinale a alternativa que apresenta um 
periférico de computador de entrada de 
dados que permite digitalizar documentos 
impressos, fotografias, dentre outros.

(A)  Impressora. 
(B)  Leitor Óptico CD/DVD. 
(C)  Mesa digitalizadora. 
(D)  Scanner. 
(E)  Modem.

17. Como se chama o dispositivo que permite 
a movimentação do ponteiro como um 
mouse, disponível embutido na maioria 
dos notebooks?

(A)  Mousepad. 
(B)  Caneta. 
(C)  Apontador. 
(D)  Touch Scream.
(E)  Touchpad. 

18. Assinale a alternativa que apresenta o 
nome dado a programas de computador 
como editores de texto, antivírus, 
compactadores de arquivos, etc.

(A)  Aplicativos. 
(B)  Hardware. 
(C)  Malware. 
(D)  Periféricos.
(E)  Componentes. 

19. Assinale a alternativa que apresenta 
o termo utilizado por Antivírus para 
denominar o local onde ficam arquivos 
suspeitos, porém que não foram 
removidos.

(A)  Lista Negra. 
(B)  Lixeira. 
(C)  Quarentena.
(D)  Backlog.
(E)  Backup. 

20. O que significa um computador ter uma 
placa de vídeo onboard?

(A)  Que a placa de vídeo é projetada para 
jogos.

(B)  Que a placa de vídeo utiliza memória RAM 
própria. 

(C)  Que a placa de vídeo é embutida na placa-
mãe. 

(D)  Que a placa de vídeo possui dissipador de 
calor.

(E)  Que a placa de vídeo utiliza tecnologia de 
processamento 3D.

Noções de Direito Administrativo 
e Constitucional

21. De acordo com o art. 2º da Constituição 
Federal de 1988, os Poderes da União 
são:

(A)  Executivo, Legislativo e Judiciário. 
(B)  Legislativo, Executivo e Tribunal de Contas 

da União. 
(C)  Ministério Público, Executivo e 

Legislativo. 
(D)  Tribunal de Contas do Distrito Federal, 

Judiciário e Legislativo.
(E)  União, Estados e Municípios. 
 
22. Sobre o Título I (dos princípios 

fundamentais) da Constituição Federal 
de 1988, assinale a alternativa correta.

(A)  Construir uma sociedade livre, justa e 
igualitária não é um objetivo fundamental do 
Brasil.
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(B)  O poder exercido pelos representantes 
eleitos não emana do povo.

(C)  O princípio da independência nacional não 
é um dos princípios que regem as relações 
internacionais entre o Brasil e outros 
países. 

(D)  É um dos objetivos fundamentais do Brasil 
garantir o desenvolvimento nacional.

(E)  Os valores sociais do trabalho, exceto o 
derivado da livre iniciativa, são um dos 
fundamentos do Brasil.

 
23. Em relação aos direitos e garantias 

individuais e coletivos, nos termos do 
art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Os estrangeiros residentes no Brasil não 
são iguais perante a lei em relação aos 
cidadãos brasileiros. 

(B)  É assegurada, exclusivamente aos cidadãos 
brasileiros, apenas a inviolabilidade de seu 
direito à segurança e à propriedade. 

(C)  Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações.

(D)  Não é livre a manifestação do pensamento.
(E)  Apenas os cidadãos brasileiros não podem 

ser submetidos à tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante.

24. Acerca das disposições gerais da 
administração pública, estabelecidas no 
art. 37 da Constituição Federal de 1988, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Apenas o Governo Federal deve obedecer 
ao princípio da legalidade.

(B)  Não é necessária a aprovação prévia 
em concurso público para o ingresso, 
em cargo público, perante as Prefeituras 
Municipais. 

(C)  O prazo de validade do concurso público é 
de cinco anos. 

(D)  Os cargos, empregos e funções públicas 
não são acessíveis por estrangeiros.

(E)  A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Municípios obedecerá aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.

25. O princípio que proíbe, com maior 
intensidade e especificidade, a 
autopromoção dos administradores 
públicos é o princípio

(A)  da legalidade. 
(B)  da moralidade. 

(C)  da publicidade. 
(D)  da eficiência.
(E)  da impessoalidade. 

26. Sobre direitos sociais e direitos dos 
trabalhadores, assinale a alternativa 
correta.

(A)  A garantia de piso salarial será proporcional 
apenas à extensão do trabalho. 

(B)  A remuneração do trabalho noturno é 
superior à remuneração do trabalho diurno.

(C) O salário é irredutível, em qualquer 
hipótese. 

(D)  O empregador pode reter o salário de seus 
empregados.

(E)  A duração da licença maternidade é de 160 
(cento e sessenta) dias.

27. Sobre a nacionalidade brasileira, assinale 
a alternativa correta.

(A)  Também se consideram brasileiros natos, 
os nascidos em país estrangeiro, filhos de 
pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que 
sejam registrados em repartição brasileira 
competente ou venham a residir no Brasil e 
optem, a qualquer tempo, depois de atingida 
a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

(B)  Os estrangeiros de qualquer nacionalidade 
podem requerer e adquirir a nacionalidade 
brasileira desde que não tenham sido 
condenados criminalmente e que, ainda, 
residam no Brasil há mais de cinco anos 
ininterruptos.

(C)  A lei infraconstitucional estabelecerá 
distinção entre brasileiros natos e 
naturalizados.

(D)  Os estrangeiros originários de países 
de língua portuguesa podem requerer e 
adquirir a nacionalidade brasileira desde 
que residam no Brasil há mais de seis 
meses ininterruptos.

(E)  Os cargos de Presidente e Vice-Presidente 
da República podem ser ocupados por 
brasileiros naturalizados.

28. O princípio da moralidade refere-se à
(A)  teoria do órgão, enquanto fundamento da 

atuação estatal.
(B)  atuação eficiente do administrador público, 

no tocante à inclusão social de indivíduo 
portador de deficiência.

(C)  atuação íntegra e proba do administrador 
público.

(D)  atuação transparente do administrador 
público.

(E)  atuação de acordo com a lei.
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Legislação Estadual Específica

29. A Lei nº 4.029, de 06 de maio de 2014, 
promoveu alterações na Lei nº 3.801, de 
29 de agosto de 2012. Com ela, foram 
incorporados à ADAF os servidores

(A) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento do Governo Federal.

(B) da Secretaria de Produção Rural do Estado 
do Amazonas (SEPROR) que estavam 
lotados na CODESAV.

(C) do INCRA no Estado do Amazonas.
(D) do Instituto Chico Mendes.
(E) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

(SAMA) do Amazonas.
 
30. O que o Estatuto dos Funcionários 

Públicos Civis do Estado do Amazonas 
prevê como requisito para a posse em 
cargo público?

(A) Idade mínima de 25 anos.
(B) Quitação com o serviço militar, quando o 

empossando for do sexo feminino.
(C) Renda familiar superior a dois salários 

mínimos.
(D) Nacionalidade brasileira, vedada a posse 

de estrangeiro.
(E) Declaração de bens e valores que 

constituem o patrimônio do empossando.

31. O art. 2º da Lei nº 3.503, de 12 de maio 
de 2010, dispõe que, fundamentado na 
valorização profissional e qualidade 
de desempenho das atividades 
desenvolvidas, o plano de cargos, 
carreiras e   remuneração instituído por 
esta Lei objetiva organizar o sistema de 
cargos e carreiras da SEPROR e do IDAM, 
devendo se observar na sua implantação: 

(A) os princípios básicos da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência.

(B) a proibição de progressão funcional.
(C) a instituição de programas de combate à 

discriminação em função de gênero e etnia, 
mas não em razão da condição social na 
lotação dentro do funcionalismo público.

(D) a vedação à busca pela capacitação, 
aperfeiçoamento e qualificação do servidor.

(E) o compromisso dos servidores com 
a conservação da fauna e da flora 
amazonense.

32. O processo administrativo inicia-se de 
ofício ou a pedido do interessado. Durante 
o processo administrativo, instaura-se o 
contraditório com a realização da fase 
instrutória. Nessa fase,

(A) a instauração de ofício depende, 
necessariamente, de uma ordem judicial.

(B) não se admite, em hipótese alguma, consulta 
pública para a manifestação de terceiros.

(C) não se admite, em hipótese alguma, a 
convocação de audiência pública.

(D) cabe ao interessado a prova dos fatos 
que tenha alegado, sem prejuízo do dever 
atribuído ao órgão competente para a 
instrução e dos documentos que retratem 
fatos e dados que o interessado declarar 
estarem em poder da Administração 
responsável pelo processo ou em outro 
órgão administrativo.

(E) os interessados não serão intimados de 
prova ou diligência ordenada.

33. O art. 53 da Lei nº 2.794, de 06 de maio de 
2003, dispõe sobre a invalidade dos atos 
administrativos. Sobre a invalidade dos 
atos administrativos, é correto afirmar 
que

(A) a anulação dos próprios atos pela 
Administração é possível também por mera 
conveniência.

(B) a incompetência de pessoa jurídica, órgão 
ou agente que emane o ato administrativo 
não o vicia de invalidade.

(C) é inválido o ato administrativo viciado por 
abuso de poder ou desvio de finalidade.

(D) a administração anulará o ato administrativo, 
ainda que passível de convalidação.

(E) a omissão de formalidades nunca invalida o 
ato administrativo. 

34. A Lei nº 4.417, de 29 de dezembro 2016, 
do Estado do Amazonas, institui, dentre 
outros tributos, a taxa de emissão de 
documentos fitossanitários. Referida 
taxa tem como fato gerador

(A) o desempenho, pelo órgão competente, 
da inspeção, fiscalização e controle 
fitossanitário da produção e trânsito de 
vegetais, assim como suas partes, seus 
produtos, subprodutos, e resíduos de valor 
econômico.

(B) o transporte de animais silvestres por 
rodovias interestaduais.

(C) a compra e venda de bovinos, ovinos, 
caprinos e suínos entre pessoas físicas ou 
jurídicas.
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(D) a fiscalização exercida sobre a atividade 
dos prestadores de serviços na aplicação 
de agrotóxicos, seus componentes e afins.

(E) a obrigatoriedade da prévia inspeção 
industrial e sanitária de produtos de origem 
animal, produzidos no Estado do Amazonas 
e destinados ao consumo, nos limites de 
sua área geográfica.

35. Dentre outros benefícios garantidos ao 
funcionário público pelo Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado 
do Amazonas, está o salário-família. Em 
relação ao salário-família, assinale a 
alternativa correta.

(A) O salário-família é devido ao funcionário 
público independentemente do número de 
dependentes.

(B) O salário-família só é devido aos funcionários 
ativos.

(C) Quando o pai e a mãe forem funcionários e 
viverem em comum, o salário-família será 
pago a um deles apenas. 

(D) O salário-família não é devido se o 
funcionário não receber vencimentos ou 
proventos.

(E) O salário-família é devido por dependente 
que conte com até 14 anos de idade.

Raciocínio Lógico e Matemático

36. Se somarmos o oposto de – 3 com o 
oposto de 7, obtemos como resultado

(A) 4.
(B) 3.
(C) – 3.
(D) – 4.
(E) zero.

37. A divisão do sucessor de 89 pelo 
antecessor de 31 resulta em

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

38. O total de números que estão entre o 
dobro de 140 e o triplo de 100 é igual a

(A) 17.
(B) 19.
(C) 21.
(D) 23.
(E) 25.

39. Em um determinado dia da semana, em 
uma academia de musculação, enquanto 
o atleta A treinou durante exatamente 
duas horas e meia, o atleta B treinou 
durante exatamente 160 minutos. Dessa 
forma, é correto afirmar que

(A) o atleta A treinou por mais tempo nessa 
academia, exatamente 10 minutos  a mais 
que o atleta B.

(B) o atleta B treinou por menos tempo nessa 
academia, exatamente 40 minutos  a menos 
que o atleta A.

(C) o atleta A treinou por menos tempo nessa 
academia, exatamente 30 minutos  a menos 
que o atleta B.

(D) os dois atletas treinaram exatamente o 
mesmo tempo nessa academia.

(E) o atleta B treinou por mais tempo nessa 
academia, exatamente 10 minutos  a mais 
que o atleta A.

40. Em uma loja de ferramentas para 
construção civil, sabe-se que:

• O tijolo de massa igual a duzentos gramas 
custa R$ 0,30, a unidade;

• O tijolo da massa igual a trezentos gramas 
custa RS 0,33, a unidade;

• O cano de espessura igual a dois 
centímetros custa R$2,00, o metro;

• O cano de espessura igual a três 
centímetros custa R$ 2,50, o metro.

Sendo assim, uma pessoa que comprar 
100 unidades de tijolos do tipo mais 
leve e 200 metros de canos do tipo mais 
grosso, no total, irá gastar a quantia de

(A) R$ 530,00.
(B) R$ 310,00.
(C) R$ 433,00.
(D) R$ 266,00.
(E) R$ 566,00.



8MOTORISTA 

Conhecimentos Específicos

41. A lei 9.503/97 elaborou e aprimorou a 
legislação de trânsito vigente. Como é 
conhecida essa lei?

(A)  CNT – Código Nacional de Trânsito.
(B)  CTB – Código de Trânsito Brasileiro.
(C)  CBT – Código Brasileiro de Trânsito.
(D)  CNB – Código Nacional do Brasil.
(E)  CTN – Código de Trânsito Nacional.

42. O Sistema Nacional de Trânsito é formado 
por vários órgãos, sendo que alguns 
são executivos e outros normativos. 
Assinale a alternativa que apresenta o 
órgão máximo normativo dos Estados.

(A) DETRAN.
(B)  CONTRANDIFE.
(C)  SSP.
(D) CETRAN.
(E)  PM.
 
43. Conforme a Lei 9.503/97, assinale a 

alternativa que define corretamente a 
palavra Trânsito. 

(A)  Trânsito é o deslocamento de pessoas e 
veículos nas vias.

(B)  Trânsito é a utilização das vias pelos 
veículos.

(C)  É considerado Trânsito a utilização das vias 
por veículos motorizados e não motorizados.

(D)  Apenas a movimentação dos veículos nas 
vias é considerada como Trânsito.

(E) Trânsito é 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.

44. Assinale a alternativa que apresenta 
somente órgãos executivos do Sistema 
Nacional de Trânsito.

(A)  Polícia Rodoviária Federal, CONTRAN e 
DENATRAN.

(B)  DETRAN e CETRAN.
(C)  Órgãos executivos dos Municípios e 

CONTRAN.
(D)  Polícias Militares, DETRAN e CONTRAN.
(E)  Polícias Militares, Polícia Rodoviária Federal 

e órgãos executivos dos Municípios.

45. Qual é a função da JARI conforme 
descrito na legislação de Trânsito?

(A)  Julgar os recursos interpostos pelos 
infratores.

(B)  Fazer o planejamento de mobilidade das 
vias.

(C) Elaborar estudos de acidentes de Trânsito.
(D)  Elaborar projetos de educação de Trânsito.
(E)  Coletar dados e manter estatísticas de 

acidentes de Trânsito.

46. É correto afirmar que compete à Polícia 
Militar 

(A)  planejar, projetar e regulamentar o trânsito 
nos municípios.

(B)  implantar o sistema de estacionamento 
rotativo.

(C) registrar e licenciar veículos.
(D)  executar a fiscalização de trânsito, quando 

e conforme convênio firmado, como agente 
do órgão ou entidade executivos de trânsito 
ou executivos rodoviários.

(E)  aplicar medidas para redução de poluentes.

47. As ultrapassagens devem seguir regras 
para evitar acidentes. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa correta.

(A)  As ultrapassagens devem ser feitas sempre 
pela esquerda.

(B) Antes de ultrapassar, o condutor deve 
certificar-se de que nenhum outro veículo 
que vem atrás começou manobra para 
ultrapassá-lo.

(C) As ultrapassagens devem ser feitas sempre 
pela direita.

(D) Quando motociclistas forem ultrapassar ou 
transitar nos corredores, devem buzinar 
várias vezes para alertar os condutores.

(E)  Toda manobra de ultrapassagem deve ser 
sinalizada com antecedência somente no 
período da noite.

48. Quanto ao uso das luzes dos veículos, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)  A luz baixa deve ser mantida acesa 
sempre nas rodovias e túneis providos de 
iluminação.

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

(C)  A troca de luz baixa e alta deve ser 
utilizada para advertir outros motoristas da 
fiscalização de trânsito.

(D)  Sob chuva forte, neblina ou cerração, o 
condutor deve manter acesas ao menos as 
luzes de posição.
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(E)  O pisca-alerta deve ser utilizado em          
situação de emergência ou quando a 
regulamentação determinar.

49. O ato de estacionar ou parar faz parte da 
condução de veículos na via. A respeito 
dessas manobras, assinale a alternativa 
correta.

(A)  Parada é quando ocorre a imobilização do 
veículo para operação de carga e descarga.

(B) Estacionamento é a imobilização do veículo 
pelo tempo indispensável para o embarque 
e desembarque de passageiros.

(C)  Parada e estacionamento são considerados 
as mesmas manobras.

(D)  É considerada parada se o veículo estiver 
imobilizado por até cinco minutos e com o 
motor ligado.

(E)  Parada é a imobilização do veículo pelo 
tempo indispensável para o embarque e 
desembarque de passageiros.

50. A respeito da classificação das vias, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)  As vias coletoras são vias urbanas.
(B)  As rodovias são vias rurais pavimentadas.
(C)  Via de trânsito rápido é uma via rural.
(D)  Via arterial é uma via urbana.
(E)  A via local é uma via urbana.

51. Nas vias locais, onde não há placas de 
sinalização, qual é a velocidade máxima 
permitida?

(A) 20 Km/h.
(B) 50 Km/h.
(C)  30 Km/h.
(D)  60 Km/h.
(E)  80 Km/h.

52. Sobre a velocidade desenvolvida nas 
rodovias não sinalizadas, assinale a 
alternativa correta. 

(A)  A velocidade máxima nas rodovias é a 
mesma para todos os tipos de veículos.

(B)  Caminhões e ônibus podem desenvolver 
maior velocidade do que automóveis e 
camionetas.

(C)  Não existem limites de velocidades nas 
rodovias duplicadas.

(D) Em rodovias simples, não sinalizadas, deve-
se respeitar o limite de 130 Km/h para todos 
veículos.

(E)  110 km/h é a velocidade máxima para 
automóveis, camionetas e motocicletas em 
rodovias de pista dupla não sinalizadas.

53. Segundo a legislação de trânsito, qual 
é a MENOR velocidade que pode ser 
desenvolvida nas vias arteriais?

(A)  30 Km/h.
(B)  60 Km/h.
(C)  10 Km/h.
(D)  25 Km/h.
(E)  40 Km/h.

54. Como devem ser transportadas as 
crianças com idade inferior a dez anos, 
segundo a lei 9.503/97?

(A)  Em qualquer banco, desde que usem o cinto 
de segurança.

(B)  No banco traseiro e não há necessidade de 
usar o cinto de segurança.

(C)  No colo do passageiro do banco traseiro.
(D)  Devem ser transportadas nos bancos 

traseiros, salvo exceções regulamentadas 
pelo CONTRAN.

(E)  Somente nas rodovias, as crianças devem 
ser transportadas nos bancos traseiros.

55. A respeito dos sinais de trânsito, assinale 
a alternativa INCORRETA.

(A)  São considerados sinais verticais as placas 
de sinalização.

(B) As faixas de pedestres são sinais verticais 
de trânsito.

(C)  Semáforos são considerados sinais 
luminosos.

(D)  Sinalizações horizontais são compostas por 
pinturas sobre o pavimento da via.

(E)  As faixas de pedestres são sinais horizontais 
de trânsito.

56. Segundo o artigo 167 do Código de 
Trânsito Brasileiro, quando o condutor 
ou passageiro deixa de usar cinto de 
segurança, configura uma infração

(A) leve.
(B) média.
(C) grave.
(D)  gravíssima.
(E)  gravíssima vezes três.
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57. Dentre as infrações de trânsito descritas 
a seguir, qual possui como penalidade 
multa e suspensão do direito de dirigir?

(A) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 
indispensáveis à segurança.

(B)  Dirigir ameaçando os pedestres que estejam 
atravessando a via pública, ou os demais 
veículos.

(C)  Ter seu veículo imobilizado na via por falta 
de combustível.

(D) Parar o veículo sobre a faixa de pedestres 
na mudança de sinal luminoso.

(E)  Desobedecer às ordens emanadas da 
autoridade competente de trânsito ou de 
seus agentes.

58. Assinale a alternativa que NÃO é uma 
infração de trânsito descrita no Código 
de Trânsito Brasileiro.

(A)  Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor 
fazendo malabarismo ou equilibrando-se 
apenas em uma roda.

(B)  Deixar de parar o veículo antes de transpor 
linha férrea.

(C)  Entrar ou sair de fila de veículos estacionados 
sem dar preferência de passagem a 
pedestres e a outros veículos.

(D)  Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor 
com os faróis apagados.

(E)  Parar o veículo na faixa de trânsito para dar 
preferência de passagem a pedestre que se 
encontre na faixa a ele destinada.

59. Conforme o artigo 208 do Código de 
Trânsito Brasileiro, avançar o sinal 
vermelho do semáforo ou o de parada 
obrigatória configura uma infração

(A)  leve.
(B)  média.
(C)  grave.
(D)  gravíssima.
(E)  gravíssima vezes dois.

60. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, 
NÃO configura infração de trânsito

(A)  dirigir o veículo com validade da Carteira 
Nacional de Habilitação vencida há 15 dias.

(B)  dirigir o veículo sem possuir Carteira 
Nacional de Habilitação, Permissão para 
Dirigir ou Autorização para Conduzir 
Ciclomotor.

(C)  dirigir o veículo com Carteira Nacional 
de Habilitação, Permissão para Dirigir ou 
Autorização para Conduzir Ciclomotor 
cassada ou com suspensão do direito de 
dirigir.

(D)  dirigir o veículo sob a influência de álcool ou 
de qualquer outra substância psicoativa que 
determine dependência.

(E) dirigir o veículo com Carteira Nacional de 
Habilitação ou Permissão para Dirigir de 
categoria diferente da do veículo que esteja 
conduzindo.

61. Assinale a alternativa que descreve uma 
Penalidade de trânsito.

(A)  Remoção de veículo.
(B)  Retenção da CNH.
(C)  Retenção de veículos.
(D)  Multa.
(E)  Transbordo do excesso de carga.

62. Assinale a alternativa que descreve a 
classificação dos veículos quanto à 
categoria.

(A)  Autos e motos.
(B) Oficial, de aluguel e particular.
(C)  Carga e passageiros.
(D)  Misto, reboque e semirreboque.
(E)  Automotor e elétrico.

63. Em relação ao Licenciamento de veículos, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Todos os veículos devem ser licenciados, 
sem exceção.

(B)  Até mesmo os tanques de guerra do exército 
devem ser licenciados.

(C) O licenciamento deve ser feito a cada dois 
anos.

(D)  Veículos com mais de dez anos não 
precisam ser licenciados.

(E)  O primeiro licenciamento será feito 
simultaneamente ao registro.

64. Quanto à Carteira Nacional de Habilitação, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)  A CNH categoria A habilita a conduzir 
motocicletas.

(B)  A CNH categoria D habilita a condução 
de carretas, compostas por reboque e 
semirreboque.

(C) A CNH categoria E habilita a condução de 
carretas, compostas por unidade tratora, 
reboque e semirreboque.

(D)  A categoria AB habilita a condução de 
motocicletas e veículos de até 3.500 Kg 
que não excedam 8 lugares, excluído o do 
motorista.

(E)  A categoria C habilita a conduzir veículos 
de transportes de cargas com mais de                             
3.500 Kg.
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65. Assinale a alternativa que apresenta um 
crime de trânsito descrito no Código de 
Trânsito Brasileiro.

(A)  Dirigir embriagado.
(B) Avançar o sinal vermelho do semáforo.
(C)  Transitar na contramão.
(D)  Não dar preferência a pedestres.
(E)  Desobedecer ordens do agente de trânsito.

66. Em acidentes onde exista o risco de 
incêndio, são necessárias as seguintes 
providências, EXCETO

(A)  afastar os curiosos. 
(B) se for fácil e seguro, desligar o motor do 

veículo acidentado.
(C) orientar para que não fumem no local.
(D) pegar o extintor de seu veículo e deixá-lo 

pronto para uso, a uma distância segura do 
local de risco.

(E)  utilizar o extintor na posição horizontal e 
apontar o jato na ponta das chamas.

67. Qual das seguintes alternativas está 
correta quanto à finalidade dos primeiros 
socorros em acidentes de trânsito?

(A)  Evitar a necessidade de um socorro 
profissional.

(B)  Fazer o diagnóstico médico do acidentado.
(C)  Prestar o atendimento inicial e temporário 

até a chegada de um profissional.
(D)  Prestar técnicas de atendimentos simples e 

complexas.
(E)  Mover a vítima para fora da pista em 

qualquer circunstância.

68. No caso de acidente de trânsito, qual é a 
sequência correta que deverá ser tomada 
na aplicação dos primeiros socorros?

(A)  Manter a calma; garantir a segurança do 
local; pedir socorro; controlar a situação; 
verificar a situação das vítimas; realizar 
algumas ações com as vítimas.

(B)  Manter a calma; pedir socorro; garantir a 
segurança do local; controlar a situação; 
verificar a situação das vítimas; realizar 
algumas ações com as vítimas.

(C)  Garantir a segurança do local; pedir socorro; 
manter a calma; controlar a situação; 
verificar a situação das vítimas; realizar 
algumas ações com as vítimas.

(D) Manter a calma; garantir a segurança 
do local; controlar a situação; verificar a 
situação das vítimas; realizar algumas 
ações com as vítimas; pedir socorro.

(E)  Pedir socorro; manter a calma; garantir a 
segurança do local; controlar a situação; 
verificar a situação das vítimas; realizar 
algumas ações com as vítimas.

69. Em caso de acidente, manter a calma é a 
primeira atitude a ser seguida. Com base 
nessa afirmação, qual das seguintes 
alternativas NÃO contribui para essa 
atitude?

(A)  Parar e pensar.
(B)  Agir com impulso e o mais rápido possível.
(C)  Respirar profundamente algumas vezes.
(D)  Confortar os ocupantes do seu veículo.
(E)  Verificar se você sofreu ferimentos.

70. Um fator importante em um acidente é 
a sinalização do local para evitar novos 
acidentes. Com base nessa informação, 
qual das seguintes alternativas NÃO é 
correta para ser usada como sinalização 
temporária?

(A)  Galhos de árvore.
(B)  Triângulo de sinalização.
(C)  Latas.
(D) Pessoas no meio da pista e de frente para 

os veículos.
(E)  Pedaços de madeiras.

71. Assinale a alternativa que corresponde 
à distância, contada em passos longos, 
ideal para iniciar uma sinalização em 
um acidente ocorrido em uma rodovia 
com velocidade máxima permitida 
de 100Km/h, durante o dia, em boas 
condições de clima, com pista seca sem 
fumaça e em local sem curvas e sem 
lombadas.

(A)  60 passos longos.
(B)  80 passos longos.
(C)  90 passos longos.
(D)  100 passos longos.
(E)  95 passos longos.

72. Sobre direção defensiva, assinale a 
alternativa que apresenta todos os 
riscos e perigos a que estamos sujeitos 
no trânsito.

(A)  Veículos, condutores e vias de trânsito.
(B)  Veículos e condutores.
(C)  Veículos, condutores, via de trânsito, 

ambientes e comportamentos das pessoas.
(D)  Via de trânsito e alcoolismo.
(E)  Condutores, veículo e via de trânsito.
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73. Os pneus têm três funções importantes: 
impulsionar, frear e manter  a   
dirigibilidade do veículo. Assinale 
a alternativa INCORRETA quanto à 
manutenção dos pneus.

(A)  Pneus murchos têm sua vida útil diminuída, 
prejudicam a estabilidade e aumentam o 
consumo de combustível.

(B)  A calibragem dos pneus deve ser igual para 
todos os veículos, independente da carga.

(C)  A função dos sulcos é permitir o escoamento 
de água para garantir perfeita aderência ao 
piso e a segurança.

(D)  Vibrações do volante indicam possíveis 
problemas com o balanceamento das rodas.

(E)  O veículo puxando para um dos lados indica 
um possível problema com a calibragem 
dos pneus.

74. Quando o motorista percebe que à frente 
tem um declive acentuado, o que deve 
ser feito antes que a descida comece 
para que ocorra uma condução segura e 
defensiva?

(A)  Manter o motor ligado e acelerar o veículo.
(B)  Testar os freios e manter o câmbio engatado 

em uma marcha reduzida durante a descida, 
não desligando o motor.

(C)  Verificar o nível de óleo do freio.
(D)  Não deixar o veículo engatado para não 

danificar as marchas.
(E)  Desligar o motor e manter o veículo 

desengrenado.

75. As calçadas são de uso exclusivo dos 
pedestres. Qual é a única situação em 
que as calçadas podem ser utilizadas 
pelos veículos?

(A)  Parada rápida.
(B)  Carga de Descarga.
(C)  Embarque e desembarque.
(D)  Acesso a lotes e garagens.
(E)  Estacionamento.

76. Em cruzamentos não sinalizados, o risco 
de acidente pode ser muito grande. Qual 
regra de preferência deve ser seguida 
para que NÃO ocorram acidentes nesses 
locais?

(A)  Veículos que vêm pela esquerda têm a 
preferência.

(B)  O veículo que   chegar primeiro ao 
cruzamento tem a preferência de passagem.

(C) Veículos que vêm pela direita têm a 
preferência.

(D) Não há regra definida para essa situação.
(E)  Têm preferência os veículos da via mais 

congestionada.

77. Sob neblina ou cerração, qual atitude 
deve ser tomada, para que ocorra uma 
direção segura e defensiva?

(A)  Acender a luz baixa, acender farol de neblina 
se houver, reduzir a velocidade e manter 
distância segura do veículo da frente.

(B)  Acender a luz alta e manter a distância 
segura do veículo da frente.

(C)  Ligar o pisca-alerta e reduzir a velocidade 
do veículo.

(D)  Acender a luz baixa e ligar o pisca-alerta do 
veículo.

(E)  Desligar o farol e ligar a luz de neblina.

78. Sobre motores a combustão, assinale a 
alternativa correta.

(A)  As principais partes dos motores a 
combustão interna são: cabeçote, bloco e 
conjunto móvel.

(B)  Todos os motores a combustão interna são 
movidos a diesel.

(C)  A maioria dos veículos hoje em dia é de 
combustão externa.

(D) A diferença entre motores de combustão 
interna e externa é o tipo de combustível 
utilizado.

(E)  Todas as motocicletas são fabricadas com 
motores de combustão externa.

79. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a sequência de 
funcionamento dos motores de 4 tempos.

(A)  Admissão – Compressão – Combustão – 
Escapamento.

(B)  Escapamento – Compressão – Combustão 
– Admissão.

(C)  Admissão – Escapamento – Combustão – 
Compressão.

(D)  Compressão – Escapamento – Combustão 
– Admissão.

(E)  Combustão – Escapamento – Admissão – 
Compressão.
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80. O motorista deve sempre estar atento e 
verificar o óleo do motor de seu veículo, 
pois o sistema de lubrificação previne 
o desgaste dos motores a combustão. 
Sobre esse sistema, assinale a alternativa 
correta.

(A)  O óleo usado no sistema de lubrificação deve 
ser trocado anualmente independentemente 
de quilometragem.

(B)  O sistema de lubrificação não é importante 
para o funcionamento dos motores a 
combustão.

(C)  A bomba de óleo serve para filtrar óleo 
dentro do motor.

(D)  O filtro de óleo tem a função de manter o 
óleo em circulação forçada dentro do motor.

(E)  Esse sistema mantém o óleo em circulação 
forçada para todos os componentes e tem a 
função de diminuir o atrito e o calor dentro 
do motor.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar,  na Folha de 
Respostas, o número de sua prova indicado  
na capa deste caderno.


