
CADERNO DE PROVA
NM002 – NÍVEL MÉDIO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
VISTORIADOR

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:
1. Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, dispostas da seguinte 

forma:

a) De 01 a 05 – Língua Portuguesa;

b) De 06 a 10 – Noções de Informática;

c)	De	11	a	20	–	História	e	Geografia	do	Acre;

d)	De	21	a	40	–	Conhecimentos	Específicos.

2.	Verifique	se	a	quantidade	e	a	ordem	das	questões	do	seu	Caderno	de	Prova	estão	de	acordo	
com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente 
qualquer	 divergência,	 comunique	 imediatamente	 ao	 fiscal	 de	 sala	 para	 que	 ele	 tome	 as	
providências	cabíveis.

3.	Para	 cada	 uma	das	 questões	 objetivas,	 são	 apresentadas	 5	 (cinco)	 opções	 de	 resposta.	
Apenas	uma	opção	responde	corretamente	à	questão.

4. O tempo disponível para esta prova é de 3 (três) horas.

5. Reserve os 30 (trinta) minutos finais	para	marcar	o	seu	Cartão	de	Respostas.	Os	rascunhos	
e as marcações assinaladas no Caderno de Prova não	serão	considerados	na	avaliação.

6.	Quando	terminar,	chame	o	fiscal	de	sala,	entregue	este	Caderno	de	Provas	e	o	Cartão	de	
Respostas, devidamente preenchido e assinado.

7.	O	candidato	poderá	retirar-se	do	local	da	aplicação,	levando	consigo	o	caderno	de	provas,	
somente a partir dos últimos 60 (sessenta) minutos	do	tempo	destinado	à	realização	da	
Prova Objetiva.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

O texto a seguir, da obra “Dom Casmurro”, de Machado 
de Assis, refere-se às questões de 01 a 04. 
“Você não me ouve, Capitu. 
Eu? Ouço perfeitamente. 
O que é que eu dizia? 
Você… você falava de Sírius. 
 Qual Sírius, Capitu. Há vinte minutos que eu falei de Sírius. 
Falava de… falava de Marte – emendou ela apressada.” 

(Machado de Assis. Dom Casmurro. Ed. Martin Claret, Pág. 156) 

Questão 01 
Ao ler o diálogo, observa-se que 
(A) há uma integração simultânea, impecável entre os 

interlocutores. 
(B) os interlocutores dialogam sem nenhuma espécie de 

ruído. 
(C) todos os quatro personagens se entendem. 
(D) em  um dado momento, a personagem Capitu, divagou 

no diálogo. 
(E) ninguém questiona a nenhuma ação. 

Questão 02 
Na expressão “Há vinte minutos”, o verbo utilizado 
exprime fato que ocorre 
(A) no momento da fala. 
(B) em tempo inexistente. 
(C) em um tempo anterior ao momento da fala. 
(D) em um tempo posterior ao momento da fala. 
(E) no momento posterior e anterior à fala. 

Questão 03 
O uso das reticências no contexto que segue, “Você… você 
falava de Sírius”, deixa explícito que 
(A) Capitu é uma personagem que apresenta gagueira. 
(B) demonstra equilíbrio e convicção na fala. 
(C) não faz diferença alguma na comunicação. 
(D) o diálogo não teve entendimento algum. 
(E) há indicação de dúvida na fala de Capitu. 

Questão 04 
Em “Falava de… falava de Marte – emendou ela 
apressada” a expressão em destaque indica 
(A) lugar em que Capitu estava. 
(B) tempo gasto para pensar. 
(C) o modo em que falava. 
(D) afirmação na explicação. 
(E) ponderação duvidosa. 

Questão 05 
Analise o fragmento de texto a seguir. 
_____ dias em que aguardo _____ moça que vende balas 
de coco, _____ espero ansiosamente. Daqui _____ pouco 
ela chegará, _____ 16 horas, para ser mais precisa. 
Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do 
fragmento acima. 
(A) Há – a – a – às – há 
(B) Há – a – a – a – às 
(C) Às – há – a – a – as 
(D) A – às – há – a – a 
(E) A – às – a – a – há 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Questão 06 
Textos digitados nos editores Word, do pacote MS Office 
2019 BR, e Writer, da suíte Libre Office 7.1.4.2 (64 bits) em 
português, podem ser salvos em documentos com 
formatos nativos indicados na formação dos nomes dos 
arquivos e, além disso, oferecem aos usuários a 
possibilidade de realizarem a verificação da ortografia e 
gramática dos textos, por meio do acionamento de ícones 
destinados a sessa finalidade. 
Os formatos nativos / os ícones são, respectivamente, 

(A) 

 
  

(B) 

 
  

(C) 

 
  

(D) 

 
  

(E) 
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Questão 07 
Em relação aos conceitos básicos e à utilização de 
tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à 
internet, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a 
falsa. 
(   ) O webmail é um serviço de correio eletrônico que pode 

ser acessado por qualquer navegador da web 
conectado à internet; todos os e-mails, serviços de 
calendário e contatos são hospedados nos servidores 
online do provedor de serviços contratado.  

(   ) Extranet refere-se a uma rede de computadores que 
utiliza a Internet para partilhar parte de seu sistema de 
informação com segurança, sendo uma funcionalidade 
permitir acesso externo controlado para negócios 
específicos ou projetos educacionais; as empresas 
utilizam esse recurso para manter o relacionamento 
com seus parceiros, clientes e fornecedores.  

(   ) Thunderbird Mozilla é um software específico para uso 
na diagramação e editoração eletrônica de 
documentos, possuindo suporte para tratamento de 
imagens matriciais e vetoriais. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, F e F. (B) F, V e F. 
(C) V, F e V. (D) F, V e V. 
(E) V, V e F. 

Questão 08 
A planilha a seguir foi criada no software Calc, da suíte 
LibreOffice 7.1.4.2 (64 bits), em Português, tendo sido 
realizados os procedimentos descritos a seguir. 
I. Em D10 foi inserida uma expressão que multiplica o 

valor do código em C10 pelo valor de referência em D7, 
usando o conceito de referência absoluta. Em seguida, 
a célula D10 foi selecionada e mediante os comandos 
de copiar e colar, a expressão inserida em D10 foi 
copiada para as células D11, D12 e D13. 

II. Para finalizar, em D14 foi inserida uma expressão que 
adiciona todos os valores mostrados nas células D10, 
D11, D12 e D13. 

 
Nessas condições, as expressões inseridas em D11 e em 
D14 são, respectivamente, 
(A) =MULT(C11;&D&7) e =SOMA(D10:D13) 
(B) =MULT(C11;&D&7) e =SOMA(D10;D13) 
(C) =MULT(C11;#D#7)  e =SOMA(D10:D13) 
(D) =MULT(C11;$D$7) e =SOMA(D10;D13) 
(E) =MULT(C11;$D$7) e =SOMA(D10:D13) 

 

Questão 09 
Na configuração atual dos microcomputadores e 
notebooks, diversos dispositivos são utilizados 
exclusivamente na entrada do processamento, na 
obtenção dos dados a serem processados pela máquina. 
Dois exemplos de dispositivos que se enquadram nesta 
categoria são, respectivamente, 
(A) pendrive e mouse. 
(B) mouse e plotter. 
(C) plotter e teclado. 
(D) teclado e scanner. 
(E) scanner e pendrive. 

Questão 10 
No que diz respeito aos conceitos básicos da segurança da 
informação, em redes e na Internet, a preocupação com os 
mais variados vírus é sempre constante. 
Entre os tipos de pragas virtuais, três são descritos a 
seguir. 
I. É um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os 

dados armazenados em um equipamento, geralmente 
usando criptografia, e que exige pagamento de resgate 
para restabelecer o acesso ao usuário; o pagamento 
desse resgate geralmente é feito via bitcoins.  

II. É uma notícia de fonte desconhecida, muitas vezes 
infundada, que se divulga entre o público, que quando 
surgiram circulavam por e-mail; também referenciado 
por corrente, é aquele boato que pede para ser 
compartilhado com muitas pessoas; atualmente, um 
termo muito utilizado é fake news, geralmente 
associado a notícias que tentam se passar por 
reportagens jornalísticas verdadeiras e que possuem 
conteúdo falso, impreciso ou distorcido. Independente 
do nome recebido, esses boatos geram desinformação, 
causam problemas e precisam ser combatidos. 

III. Programa ou Vírus de computador que, além de 
executar as funções para as quais foi aparentemente 
projetado, também executa outras funções, 
normalmente maliciosas, e sem o conhecimento do 
usuário. 

Os tipos descritos em I, II e III são denominados, 
respectivamente, 
(A) keylogger, spam e bootnet. 
(B) ransomware, hoax e trojan. 
(C) adware, spam e bootnet. 
(D) ransomware, hoax e bootnet. 
(E) keylogger, spam e trojan. 
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE 

Questão 11 
“No começo pensei que estivesse lutando para salvar 
seringueiras, depois pensei que estava lutando para salvar 
a Floresta Amazônica. Agora, percebo que estou lutando 
pela humanidade”. (Chico Mendes) 

(https://exame.com/brasil/a-resistencia-dos- 
seringueiros-conheca-a-historia-de-chico-mendes/) 

A respeito da luta de Chico Mendes, assinale a afirmativa 
correta. 
(A) A luta de Chico Mendes pela preservação da Floresta 

Amazônica é reconhecida mundialmente. 
(B) Chico Mendes lutava por uma reforma agrária que 

possibilitasse a exploração indiscriminada dos recursos 
da Floresta Amazônica. 

(C) Chico Mendes criou os “empates”, uma forma de luta 
armada para garantir o direito de exploração da 
floresta pelos pecuaristas. 

(D) Em 1985, Chico Mendes apresentou uma proposta da 
“União dos Povos da Floresta” para reivindicar a 
expansão da pecuária sobre a Floresta Amazônica. 

(E) Chico Mendes defendeu o financiamento para a 
construção da BR – 364, que atravessaria o estado de 
Rondônia e chegaria ao Acre. 

Questão 12 
“Na década de 1970, os desastrosos impactos ambientais 
do desenfreado crescimento econômico não puderam 
mais ser ignorados. Começou a se articular a partir da 
sociedade no mundo inteiro o movimento ambientalista. 
Este movimento inicialmente reivindicou uma mudança de 
paradigma, a partir do entendimento que crise ambiental 
vinha sendo causada pelo consumismo nos países centrais 
e pela sede de extrair matérias primas para suas 
indústrias.” 

(Conselho Indígena Missionário. Dossiê do Acre, 2012. 
In: https://cimi.org.br. Acesso em 19/08/2021) 

A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 
I. As Organizações Não Governamentais (ONGs) 

ambientalistas ganharam importância e se tornaram os 
principais protagonistas do discurso ambientalista. 

II. O Relatório Brundtland, publicado em 1987, introduziu 
a ideia de que o crescimento econômico e o meio 
ambiente podem e devem ser vistos como não 
conflitantes. 

III. A partir da década de 1970, na era do fordismo 
periférico, e sob o lema progressista “Brasil – Potência 
2000”, a ditadura brasileira promoveu a abertura da 
Amazônia para maciça exploração mineira e 
madeireira, construção de estradas e criação extensiva 
de gado. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 13 

 
“A bandeira do Acre é um dos símbolos oficiais do estado.  
A bandeira atual foi instituída pela Lei nº 1.170, de 1995, 
adotando o desenho da Bandeira do Estado Independente 
do Acre (Decreto nº 2, de 15 de julho de 1899) e 
modificada pela Resolução nº 5, de 24 de janeiro de 1921, 
do Governo do Território Federal do Acre”. 

(http://www.al.ac.leg.br) 

A respeito da bandeira do Acre, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(A) O desenho da bandeira foi idealizado por Epaminondas 

Jácome, em 1899. 
(B) A bandeira foi adotada oficialmente pelo governador 

José Plácido de Castro, em 1921. 
(C) Na bandeira, a cor verde do triângulo retângulo 

inferior, representa a paz. 
(D) Na bandeira, a cor amarela do triângulo retângulo 

superior, simboliza a esperança. 
(E) A estrela vermelha simboliza o fanal (luz intelectual) 

que orientou a incorporação do Acre ao território 
nacional. 

Questão 14 
“A história recente e bem particular do Acre fez com que 
os seus 895 mil habitantes (2020) herdassem uma 
miscigenação única, que dá às caras na cozinha de casa, 
nos mercados, nos restaurantes e nas barraquinhas de 
rua.” 

(Gabriela Menezes. Culinária do Acre esbanja identidade e orgulho em 
cada prato. 14/06/2021. In: www.uol.com.br. Acesso em 19/08/2021.) 

A respeito da culinária acreana, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) As primeiras influências culinárias do Acre foram as dos 

povos indígenas amazônicos e as dos bolivianos. 
(   ) A saltenha é um prato muito apreciado no Acre e tem 

influência da culinária libanesa. 
(   ) O pão de milho e o gramixó são pratos que tiveram a 

influência da culinária nordestina. 
As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, F e V. 
(B) F, V e F. 
(C) V, V e F. 
(D) F, F e V. 
(E) V, F e F. 
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Questão 15 
A respeito dos Monumentos Históricos do Acre, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) O Novo Mercado Velho é uma das construções em 

madeira mais antigas do estado. 
(B) O Obelisco do Acre é um monumento construído em 

homenagem aos heróis da Guerra da Borracha. 
(C) O Memorial dos Autonomistas é um espaço dedicado à 

memória daqueles que lutaram pela Revolução 
Acreana entre os anos de 1910 a 1962. 

(D) O Calçadão da Gameleira foi a primeira rua de Cruzeiro 
do Sul e, em 1981, foi tombando como monumento 
histórico. 

(E) A Praça da Revolução faz referência aos heróis 
anônimos da Revolução Acreana que combateram as 
tropas bolivianas. 

Questão 16 
A população do Acre é composta por vários imigrantes, 
distribuída em duas mesorregiões: Vale do Juruá e Vale do 
Acre. 
Considerando a distribuição geográfica das microrregiões, 
assinale a opção que apresenta as cinco microrregiões do 
Estado do Acre. 
(A) Mâncio Lima, Feijó, Sena Madureira, Porto Acre e 

Brasiléia. 
(B) Mâncio Lima, Feijó, Sena Madureira, Rio Branco e 

Brasiléia. 
(C) Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Santa Rosa do Purus, Rio 

Branco e Brasiléia. 
(D) Cruzeiro do Sul, Tracuateua, Santa Rosa do Purus, Rio 

Branco e Brasiléia. 
(E) Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Rio Branco 

e Brasiléia. 

Questão 17 
“O progresso tecnológico da indústria química, siderúrgica 
e elétrica, durante o período denominado como Segunda 
Revolução Industrial, acelerou a procura por borracha. 
Dessa forma, intensificando o cenário de exploração da 
borracha no Estado do Acre. Assim, foram atraídas muitas 
pessoas, principalmente provenientes da região nordeste 
brasileira, que eram empregados no ciclo de produção, 
como principal mão-de-obra extrativista.” 
(Pontes, C. 2014. O primeiro ciclo da borracha no acre: da formação dos 
seringais ao grande colapso. South American Journal of Basic Education, 
Technical and Technological, V.1, n.1, p. 107-123.) 

Além da mão-de-obra extrativista, havia a função do 
“aviador”, cuja função era 
(A) contratar os seringueiros, principalmente sulistas, que 

chegavam à região em busca de emprego. 
(B) contratar os seringueiros, principalmente nordestinos, 

que chegavam à região em busca de emprego. 
(C) contratar os seringueiros, principalmente mão-de-obra 

indígena e escrava, que chegavam à região em busca 
de emprego. 

(D) realizar o transporte de cargas nas aeronaves. 
(E) realizar a cobrança de impostos nas aeronaves. 

Questão 18 
Na capital do Estado do Acre, Rio Branco, região Norte do 
Brasil, o clima é marcado por altas temperaturas e altos 
índices pluviométricos, além das baixas amplitudes 
térmicas. Entretanto, durante os meses de junho, julho e 
agosto, os quais estão dentro do período caracterizado 
como inverno no Brasil, são observadas diminuições de 
temperatura mínima. 

 
(https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/acre/rio-branco-4000/) 

Portanto, observando os dados da tabela, é correto 
afirmar que a diminuição de temperatura nessa região está 
relacionada diretamente com a massa de ar 
(A) Equatorial Atlântica. 
(B) Equatorial Continental. 
(C) Tropical Atlântica. 
(D) Polar Atlântica. 
(E) Tropical Continental. 

Questão 19 
O compositor Paulo André Barata, em sua música “Este rio 
é minha Rua”, revela características específicas sobre os 
rios da região amazônica. A música foi inspirada na cultura 
ribeirinha dos múltiplos rios amazônicos. 
A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 
(A) Os rios acreanos também possuem grande importância 

para a navegação, transporte de mercadorias e 
pessoas, principalmente das populações ribeirinhas. 

(B) Os rios acreanos possuem pequena importância para a 
navegação, transporte de mercadorias e pessoas, 
principalmente das populações ribeirinhas. 

(C) Os rios acreanos também possuem grande importância 
para a navegação, transporte de mercadorias e 
pessoas, principalmente das populações urbanas. 

(D) A principal bacia hidrográfica do Estado do Acre é a 
Bacia do Tocantins. 

(E) O povoamento regional ocorreu ao longo das redes 
pluviais. 
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Questão 15 
A respeito dos Monumentos Históricos do Acre, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) O Novo Mercado Velho é uma das construções em 

madeira mais antigas do estado. 
(B) O Obelisco do Acre é um monumento construído em 

homenagem aos heróis da Guerra da Borracha. 
(C) O Memorial dos Autonomistas é um espaço dedicado à 

memória daqueles que lutaram pela Revolução 
Acreana entre os anos de 1910 a 1962. 

(D) O Calçadão da Gameleira foi a primeira rua de Cruzeiro 
do Sul e, em 1981, foi tombando como monumento 
histórico. 

(E) A Praça da Revolução faz referência aos heróis 
anônimos da Revolução Acreana que combateram as 
tropas bolivianas. 

Questão 16 
A população do Acre é composta por vários imigrantes, 
distribuída em duas mesorregiões: Vale do Juruá e Vale do 
Acre. 
Considerando a distribuição geográfica das microrregiões, 
assinale a opção que apresenta as cinco microrregiões do 
Estado do Acre. 
(A) Mâncio Lima, Feijó, Sena Madureira, Porto Acre e 

Brasiléia. 
(B) Mâncio Lima, Feijó, Sena Madureira, Rio Branco e 

Brasiléia. 
(C) Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Santa Rosa do Purus, Rio 

Branco e Brasiléia. 
(D) Cruzeiro do Sul, Tracuateua, Santa Rosa do Purus, Rio 

Branco e Brasiléia. 
(E) Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Rio Branco 

e Brasiléia. 

Questão 17 
“O progresso tecnológico da indústria química, siderúrgica 
e elétrica, durante o período denominado como Segunda 
Revolução Industrial, acelerou a procura por borracha. 
Dessa forma, intensificando o cenário de exploração da 
borracha no Estado do Acre. Assim, foram atraídas muitas 
pessoas, principalmente provenientes da região nordeste 
brasileira, que eram empregados no ciclo de produção, 
como principal mão-de-obra extrativista.” 
(Pontes, C. 2014. O primeiro ciclo da borracha no acre: da formação dos 
seringais ao grande colapso. South American Journal of Basic Education, 
Technical and Technological, V.1, n.1, p. 107-123.) 

Além da mão-de-obra extrativista, havia a função do 
“aviador”, cuja função era 
(A) contratar os seringueiros, principalmente sulistas, que 

chegavam à região em busca de emprego. 
(B) contratar os seringueiros, principalmente nordestinos, 

que chegavam à região em busca de emprego. 
(C) contratar os seringueiros, principalmente mão-de-obra 

indígena e escrava, que chegavam à região em busca 
de emprego. 

(D) realizar o transporte de cargas nas aeronaves. 
(E) realizar a cobrança de impostos nas aeronaves. 

Questão 18 
Na capital do Estado do Acre, Rio Branco, região Norte do 
Brasil, o clima é marcado por altas temperaturas e altos 
índices pluviométricos, além das baixas amplitudes 
térmicas. Entretanto, durante os meses de junho, julho e 
agosto, os quais estão dentro do período caracterizado 
como inverno no Brasil, são observadas diminuições de 
temperatura mínima. 

 
(https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/acre/rio-branco-4000/) 

Portanto, observando os dados da tabela, é correto 
afirmar que a diminuição de temperatura nessa região está 
relacionada diretamente com a massa de ar 
(A) Equatorial Atlântica. 
(B) Equatorial Continental. 
(C) Tropical Atlântica. 
(D) Polar Atlântica. 
(E) Tropical Continental. 

Questão 19 
O compositor Paulo André Barata, em sua música “Este rio 
é minha Rua”, revela características específicas sobre os 
rios da região amazônica. A música foi inspirada na cultura 
ribeirinha dos múltiplos rios amazônicos. 
A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 
(A) Os rios acreanos também possuem grande importância 

para a navegação, transporte de mercadorias e 
pessoas, principalmente das populações ribeirinhas. 

(B) Os rios acreanos possuem pequena importância para a 
navegação, transporte de mercadorias e pessoas, 
principalmente das populações ribeirinhas. 

(C) Os rios acreanos também possuem grande importância 
para a navegação, transporte de mercadorias e 
pessoas, principalmente das populações urbanas. 

(D) A principal bacia hidrográfica do Estado do Acre é a 
Bacia do Tocantins. 

(E) O povoamento regional ocorreu ao longo das redes 
pluviais. 

Questão 20 
O Estado do Acre possui, aproximadamente, 154 mil km2, 
representando cerca de 1,8% da área total do território 
brasileiro, com vocação para as atividades florestais. 
Situado na Amazônia Legal, a vegetação natural 
encontrada é formada por floresta tropical aberta e 
floresta tropical densa. Aproximadamente 17% da área do 
território estadual são ocupados por reservas extrativistas 
(RESEX). 
Assinale a opção que indica as RESEX existentes no Acre. 
(A) RESEX Riozinho da Liberdade, RESEX Alto Juruá, RESEX 

Alto Tarauacá, RESEX Chico Mendes e RESEX Cazumbá-
Iracema. 

(B) RESEX Riozinho da Liberdade, RESEX Alto Juruá, RESEX 
Alto Tarauacá, RESEX Chico Mendes e RESEX Mãe 
Grande. 

(C) RESEX Riozinho da Liberdade, RESEX Alto Juruá, RESEX 
Alto Tarauacá, RESEX Chico Mendes e RESEX Canutama. 

(D) RESEX Mãe Grande, RESEX Alto Juruá, RESEX Alto 
Tarauacá, RESEX Chico Mendes e RESEX Cazumbá-
Iracema. 

(E) RESEX Canutama, RESEX Alto Juruá, RESEX Alto 
Tarauacá, RESEX Chico Mendes e RESEX Cazumbá-
Iracema. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21 
O Sistema Nacional de Trânsito é composto pelos 
seguintes órgãos e entidades: 
(A) CONTRAN, CENTRAN, DENATRAN, Polícias Militares e 

Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e 
os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

(B) CONTRAN, DENATRAN, DETRAN, JARI, Polícias Militares 
e Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal 
e os órgãos e entidades executivos rodoviários e de 
trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

(C) CONTRAN, CETRAN, DENIT, DENATRAN, JARI, Polícia 
Rodoviária Federal, Polícias Civis e Militares dos 
Estados e do Distrito Federal e os órgãos e entidades 
executivos de trânsito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

(D) CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIFE, JARI, Polícias Civis 
e Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal 
e os órgãos e entidades executivos rodoviários e de 
trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

(E) CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIFE, JARI, Polícia 
Rodoviária Federal, Polícias Militares dos Estados e do 
Distrito Federal e os órgãos e entidades executivos 
rodoviários e de trânsito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

Questão 22 
Quanto à segurança dos veículos, assinale afirmativa 
incorreta. 
(A) O uso de airbags passou a ser obrigatório, no Brasil, em 

2014, para os chamados carros de passeio e 
caminhonetes. 

(B) No caso das motocicletas, o uso de capacetes também 
é obrigatório, segundo o CTB. 

(C) O Código de Trânsito Brasileiro também definiu que os 
encostos para cabeça são obrigatórios, em bancos 
frontais e traseiros. 

(D) Para bicicletas, a campainha, sinalização noturna 
dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho 
retrovisor do lado esquerdo são itens opcionais. 

(E) O dispositivo destinado ao controle de emissão de 
gases poluentes e de ruído, é obrigatório e 
normatizado pelo CONTRAN. 

Questão 23 
O veículo será identificado obrigatoriamente por 
caracteres gravados no chassi ou no monobloco, 
reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o 
CONTRAN. 
A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e  
F para a falsa. 
(   ) A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, 

de modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas 
características, além do ano de fabricação, que poderá 
ser alterado mediante autorização executiva de 
trânsito. 

(   ) As regravações, quando necessárias, dependerão de 
prévia autorização da autoridade executiva de trânsito 
e serão processadas por qualquer estabelecimento 
tecnicamente habilitado, mediante a comprovação de 
propriedade do veículo, mantida a mesma identificação 
anterior, inclusive o ano de fabricação. 

(   ) Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da 
autoridade executiva de trânsito, fazer ou ordenar que 
se faça, modificações da identificação de seu veículo. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, V e F. 
(B) V, F e V. 
(C) F, V e F. 
(D) F, F e V. 
(E) F, V e V. 
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Questão 24 
A respeito dos veículos em circulação internacional e, de 
acordo com o CTB, analise as afirmativas a seguir. 
I. As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de 

fronteira comunicarão diretamente ao RENAVAM a 
entrada e saída temporária ou definitiva de veículos. 

II. A circulação de veículo no território nacional, 
independentemente de sua origem, em trânsito entre o 
Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado 
internacional, reger-se-á pelas disposições do CTB, 
pelas convenções e acordos internacionais ratificados. 

III. Os veículos licenciados no exterior poderão sair do 
território nacional, desde que seja realizado o 
pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, 
dos valores correspondentes às infrações de trânsito 
cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem 
causado ao patrimônio público ou de particulares. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 25 
Quanto ao registro de veículos, assinale a afirmativa 
incorreta. 
(A) A expedição do novo certificado será comunicada ao 

órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao 
RENAVAM. 

(B) Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de 
Registro de Veículo (CRV), em meio físico e/ou digital, à 
escolha do proprietário, de acordo com os modelos e 
com as especificações estabelecidos pelo Contran. 

(C) Para a expedição do Certificado de Registro de Veículo, 
o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do 
RENAVAM e exigirá do proprietário a nota fiscal 
fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou 
documento equivalente expedido por autoridade 
competente. 

(D) Será obrigatória a expedição de novo Certificado de 
Registro de Veículo quando for transferida a 
propriedade, o proprietário mudar o Município de 
domicílio ou residência, for alterada qualquer 
característica do veículo, ou houver mudança de 
categoria. 

(E) Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de 
propriedade da administração direta, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de 
qualquer um dos poderes, com indicação expressa, por 
pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão 
ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, 
inclusive os policiais. 

Questão 26 
Quanto ao licenciamento dos veículos, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará 

a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do 
RENAVAM. 

II. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão 
humana e dos veículos de tração animal obedecerão à 
regulamentação estabelecida em legislação municipal 
do domicílio ou residência de seus proprietários. 

III. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à 
desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no 
prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a 
remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de 
forma a manter o registro anterior. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 27 
Quanto às infrações e penalidades, de acordo com o CTB, 
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) O recurso contra a imposição de multa poderá ser 

interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu 
valor. 

(   ) O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data 
do vencimento expressa na notificação, por setenta por 
cento do seu valor. 

(   ) Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar 
recurso, se julgada improcedente a penalidade, ser-lhe-
á devolvida a importância paga, atualizada em UFIR ou 
por índice legal de correção dos débitos fiscais. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, F e F. 
(B) V, F e V. 
(C) V, V e F. 
(D) F, V e V. 
(E) F, F e V. 

Questão 28 
De acordo com a Resolução CONTRAN nº 11, de 23 de 
janeiro de 1998, a baixa do registro de veículos é 
obrigatória sempre que o veículo 
(A) for roubado e recuperado. 
(B) for desmontado provisoriamente. 
(C) for vendido ou leiloado como sucata. 
(D) estiver com a documentação alienada. 
(E) estiver com o chassi adulterado. 
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Questão 24 
A respeito dos veículos em circulação internacional e, de 
acordo com o CTB, analise as afirmativas a seguir. 
I. As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de 

fronteira comunicarão diretamente ao RENAVAM a 
entrada e saída temporária ou definitiva de veículos. 

II. A circulação de veículo no território nacional, 
independentemente de sua origem, em trânsito entre o 
Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado 
internacional, reger-se-á pelas disposições do CTB, 
pelas convenções e acordos internacionais ratificados. 

III. Os veículos licenciados no exterior poderão sair do 
território nacional, desde que seja realizado o 
pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, 
dos valores correspondentes às infrações de trânsito 
cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem 
causado ao patrimônio público ou de particulares. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 25 
Quanto ao registro de veículos, assinale a afirmativa 
incorreta. 
(A) A expedição do novo certificado será comunicada ao 

órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao 
RENAVAM. 

(B) Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de 
Registro de Veículo (CRV), em meio físico e/ou digital, à 
escolha do proprietário, de acordo com os modelos e 
com as especificações estabelecidos pelo Contran. 

(C) Para a expedição do Certificado de Registro de Veículo, 
o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro do 
RENAVAM e exigirá do proprietário a nota fiscal 
fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou 
documento equivalente expedido por autoridade 
competente. 

(D) Será obrigatória a expedição de novo Certificado de 
Registro de Veículo quando for transferida a 
propriedade, o proprietário mudar o Município de 
domicílio ou residência, for alterada qualquer 
característica do veículo, ou houver mudança de 
categoria. 

(E) Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de 
propriedade da administração direta, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de 
qualquer um dos poderes, com indicação expressa, por 
pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão 
ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, 
inclusive os policiais. 

Questão 26 
Quanto ao licenciamento dos veículos, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará 

a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do 
RENAVAM. 

II. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão 
humana e dos veículos de tração animal obedecerão à 
regulamentação estabelecida em legislação municipal 
do domicílio ou residência de seus proprietários. 

III. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à 
desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no 
prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a 
remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de 
forma a manter o registro anterior. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 27 
Quanto às infrações e penalidades, de acordo com o CTB, 
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) O recurso contra a imposição de multa poderá ser 

interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu 
valor. 

(   ) O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data 
do vencimento expressa na notificação, por setenta por 
cento do seu valor. 

(   ) Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar 
recurso, se julgada improcedente a penalidade, ser-lhe-
á devolvida a importância paga, atualizada em UFIR ou 
por índice legal de correção dos débitos fiscais. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, F e F. 
(B) V, F e V. 
(C) V, V e F. 
(D) F, V e V. 
(E) F, F e V. 

Questão 28 
De acordo com a Resolução CONTRAN nº 11, de 23 de 
janeiro de 1998, a baixa do registro de veículos é 
obrigatória sempre que o veículo 
(A) for roubado e recuperado. 
(B) for desmontado provisoriamente. 
(C) for vendido ou leiloado como sucata. 
(D) estiver com a documentação alienada. 
(E) estiver com o chassi adulterado. 

Questão 29 
A respeito das competências dos órgãos e entidades 
executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, 
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, no âmbito de sua circunscrição, dente 
outros, vistoriar veículos que necessitem de 
autorização especial para transitar e estabelecer os 
requisitos técnicos a serem observados para a 
circulação desses veículos. 

(   ) Compete aos órgãos ou entidades executivos de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de 
sua circunscrição, dente outros, vistoriar, inspecionar 
as condições de segurança veicular, registrar, emplacar 
e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados 
de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, 
mediante delegação do órgão máximo executivo de 
trânsito do Estado. 

(   ) Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito 
dos Estados, no âmbito de sua circunscrição, dentre 
outros, vistoriar veículos que necessitem de 
autorização especial para transitar e estabelecer os 
requisitos técnicos a serem observados para a 
circulação desses veículos. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, V e F. 
(B) V, F e F. 
(C) V, F e V. 
(D) F, F e V. 
(E) F, V e F. 

Questão 30 
A respeito dos procedimentos para vistoria veicular no 
DETRAN-AC, analise as afirmativas a seguir. 
I. Somente o proprietário ou procurador podem solicitar 

a vistoria. Qualquer procedimento que demande a 
realização de vistoria deve ser agendado no site do 
DETRAN-AC. 

II. A vistoria veicular é uma avaliação feita nos veículos 
para verificar suas condições de conservação e 
manutenção, impedindo que automóveis fora das 
especificações dos fabricantes ou sem condições de uso 
circulem. 

III. Todas as vistorias realizadas pelo DETRAN-AC têm a 
validade de 60 (sessenta) dias corridos contados a 
partir da data da emissão do  formulário de vistoria, 
após o vencimento é obrigatória a emissão de um novo 
formulário. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 31 
A respeito do tema “Direção Defensiva”, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) A condução defensiva é dispensável para condutores, 

que possuem a CNH definitiva. 
(   ) O condutor defensivo é aquele que adota um 

procedimento preventivo no trânsito, sempre com 
cautela e criatividade. 

(   ) As condições adversas mais importantes que merecem 
cuidados especiais são a luminosidade, condições 
climáticas, o estado de conservação das vias, a 
intensidade do trânsito, as condições do veículo e a 
forma de conduta do motorista. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, V e V. 
(B) F, V e F. 
(C) V, F e F. 
(D) V, V e F. 
(E) V, F e V. 

Questão 32 
Quanto ao funcionamento do veículo, assinale a afirmativa 
incorreta. 
(A) Para evitar desgastes e aquecimento excessivos, o 

motor inclui um sistema de lubrificação, onde o óleo, 
armazenado no cárter, sob o bloco do motor, é 
obrigado a circular sob pressão através de todas as 
peças do motor que necessitam de lubrificação. 

(B) O Motor é dividido em sistema de alimentação, ignição 
e lubrificação responsável por transformar energia 
térmica (queima do combustível) em energia mecânica 
(movimento do carro). 

(C) Num automóvel convencional, com motor dianteiro, a 
transmissão tem início no volante do motor e prolonga-
se através da embreagem, da caixa de câmbio, do eixo 
de transmissão e do diferencial, até as rodas de trás. 

(D) A embreagem, que se situa entre o volante do motor e 
a caixa de cambio, permite desligar a energia motriz da 
parte restante da transmissão para libertar esta do 
torque quando as mudanças são engrenadas ou 
mudadas. 

(E) A mistura gasosa é formada no carburador ou calculada 
pela injeção eletrônica, nos motores mais modernos, e 
admitida nas câmaras de explosão, onde os pistões, 
que se deslocam dentro dos cilindros, comprimem a 
mistura que é, depois, inflamada por uma vela de 
ignição e, à medida que a mistura se inflama, retrai-se, 
puxando o pistão para cima. 
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Questão 33 

 
(https://www.detran.pr.gov.br/) 

De acordo com a charge, considerando os procedimentos 
de primeiros socorros, assinale a afirmativa correta. 
(A) A conduta do socorrista é adequada porque a retirada 

do capacete impede que o acidentado se sufoque. 
(B) A conduta do socorrista é inadequada porque não é 

permitido movimentar o acidentado sem o uso de 
luvas. 

(C) A conduta do socorrista é adequada porque, em caso 
de acidente com motocicletas, retira-se, em primeiro 
lugar, o capacete e depois se coloca o acidentado 
sentado. 

(D) A conduta do socorrista é inadequada porque a 
movimentação da vítima poderá causar piora de uma 
lesão na coluna ou em uma fratura de um braço ou 
perna. 

(E) A conduta do socorrista é adequada porque a 
movimentação de uma vítima só deve ser realizada, se 
houver perigo imediato de incêndio. 

Questão 34 
A respeito da Resolução nº 292/2008 do CONTRAN, 
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) As modificações em veículos devem ser precedidas de 

autorização da autoridade responsável pelo registro e 
licenciamento. 

(   ) Os veículos de passageiros e de cargas, exceto veículos 
de duas ou três rodas e quadrículos, usados, que 
sofrerem alterações no sistema de suspensão, ficam 
obrigados a atender aos limites e exigências previstos 
nesta Resolução. 

(   ) Quando houver modificação, exigir-se-á realização de 
inspeção de segurança veicular para emissão do 
Certificado de Segurança Veicular, conforme 
regulamentação específica da ABNT, expedido por 
Instituição Técnica Licenciada pelo DENATRAN. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, V e F. 
(B) V, F e F. 
(C) V, F e V. 
(D) F, V e F. 
(E) F, F e V. 

Questão 35 
A Resolução nº 699, de 10 de outubro de 2017, disciplina o 
registro e licenciamento de veículos de fabricação 
artesanal, nos termos do Art. 106 do Código de Trânsito 
Brasileiro. 
A esse respeito, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) Considera-se veículo de fabricação artesanal todo e 

qualquer veículo de uso próprio, concebido e fabricado 
unitariamente sob responsabilidade individual de 
pessoa natural ou jurídica, atendendo a todos os 
preceitos de construção veicular. 

(B) Para circular em vias públicas, o veículo de fabricação 
artesanal deve estar registrado e licenciado junto ao 
órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito 
Federal, cabendo ao fabricante providenciar o registro 
e o licenciamento do veículo de fabricação artesanal 
junto ao órgão executivo de trânsito dos Estados ou do 
Distrito Federal. 

(C) Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal deverão encaminhar ao DENATRAN a 
documentação para a concessão do código de 
marca/modelo/versão de veículos do Registro Nacional 
de veículos automotores e concessão de CAT, conforme 
regulamentação específica. 

(D) Independentemente do tipo do veículo ou do projeto, 
cada fabricante poderá solicitar o registro e 
licenciamento de, no máximo, 2 (dois) veículos de 
fabricação artesanal no período de 1º de janeiro a  
31 de dezembro de cada ano. 

(E) O veículo de fabricação artesanal deverá atender a 
todos os requisitos de segurança estabelecidos pela 
legislação, sem qualquer tipo de exceção. 

Questão 36 
Considerando a Resolução nº 643/16 do CONTRAN, 
assinale a opção de indica o veículo que não se enquadra 
nas exigências desta resolução. 
(A) Ônibus de passageiros. 
(B) Trator agrícola. 
(C) Tanque de guerra. 
(D) Reboque e semirreboque. 
(E) Veículo de transporte internacional. 

Questão 37 
Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, não compete 
aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao 
Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE: 
(A) cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 

trânsito, no âmbito das respectivas atribuições. 
(B) estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para 

o funcionamento dos CETRAN e CONTRANDIFE. 
(C) responder a consultas relativas à aplicação da 

legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. 
(D) estimular e orientar a execução de campanhas 

educativas de trânsito. 
(E) dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de 

trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito 
Federal. 
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Questão 33 

 
(https://www.detran.pr.gov.br/) 

De acordo com a charge, considerando os procedimentos 
de primeiros socorros, assinale a afirmativa correta. 
(A) A conduta do socorrista é adequada porque a retirada 

do capacete impede que o acidentado se sufoque. 
(B) A conduta do socorrista é inadequada porque não é 

permitido movimentar o acidentado sem o uso de 
luvas. 

(C) A conduta do socorrista é adequada porque, em caso 
de acidente com motocicletas, retira-se, em primeiro 
lugar, o capacete e depois se coloca o acidentado 
sentado. 

(D) A conduta do socorrista é inadequada porque a 
movimentação da vítima poderá causar piora de uma 
lesão na coluna ou em uma fratura de um braço ou 
perna. 

(E) A conduta do socorrista é adequada porque a 
movimentação de uma vítima só deve ser realizada, se 
houver perigo imediato de incêndio. 

Questão 34 
A respeito da Resolução nº 292/2008 do CONTRAN, 
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) As modificações em veículos devem ser precedidas de 

autorização da autoridade responsável pelo registro e 
licenciamento. 

(   ) Os veículos de passageiros e de cargas, exceto veículos 
de duas ou três rodas e quadrículos, usados, que 
sofrerem alterações no sistema de suspensão, ficam 
obrigados a atender aos limites e exigências previstos 
nesta Resolução. 

(   ) Quando houver modificação, exigir-se-á realização de 
inspeção de segurança veicular para emissão do 
Certificado de Segurança Veicular, conforme 
regulamentação específica da ABNT, expedido por 
Instituição Técnica Licenciada pelo DENATRAN. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, V e F. 
(B) V, F e F. 
(C) V, F e V. 
(D) F, V e F. 
(E) F, F e V. 

Questão 35 
A Resolução nº 699, de 10 de outubro de 2017, disciplina o 
registro e licenciamento de veículos de fabricação 
artesanal, nos termos do Art. 106 do Código de Trânsito 
Brasileiro. 
A esse respeito, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) Considera-se veículo de fabricação artesanal todo e 

qualquer veículo de uso próprio, concebido e fabricado 
unitariamente sob responsabilidade individual de 
pessoa natural ou jurídica, atendendo a todos os 
preceitos de construção veicular. 

(B) Para circular em vias públicas, o veículo de fabricação 
artesanal deve estar registrado e licenciado junto ao 
órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito 
Federal, cabendo ao fabricante providenciar o registro 
e o licenciamento do veículo de fabricação artesanal 
junto ao órgão executivo de trânsito dos Estados ou do 
Distrito Federal. 

(C) Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal deverão encaminhar ao DENATRAN a 
documentação para a concessão do código de 
marca/modelo/versão de veículos do Registro Nacional 
de veículos automotores e concessão de CAT, conforme 
regulamentação específica. 

(D) Independentemente do tipo do veículo ou do projeto, 
cada fabricante poderá solicitar o registro e 
licenciamento de, no máximo, 2 (dois) veículos de 
fabricação artesanal no período de 1º de janeiro a  
31 de dezembro de cada ano. 

(E) O veículo de fabricação artesanal deverá atender a 
todos os requisitos de segurança estabelecidos pela 
legislação, sem qualquer tipo de exceção. 

Questão 36 
Considerando a Resolução nº 643/16 do CONTRAN, 
assinale a opção de indica o veículo que não se enquadra 
nas exigências desta resolução. 
(A) Ônibus de passageiros. 
(B) Trator agrícola. 
(C) Tanque de guerra. 
(D) Reboque e semirreboque. 
(E) Veículo de transporte internacional. 

Questão 37 
Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, não compete 
aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao 
Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE: 
(A) cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 

trânsito, no âmbito das respectivas atribuições. 
(B) estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para 

o funcionamento dos CETRAN e CONTRANDIFE. 
(C) responder a consultas relativas à aplicação da 

legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. 
(D) estimular e orientar a execução de campanhas 

educativas de trânsito. 
(E) dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de 

trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito 
Federal. 

Questão 38 
A Resolução nº 466/13 estabelece procedimentos para o 
exercício da atividade de vistoria de identificação veicular a 
ser realizada pelos órgãos e entidades executivos de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, habilitada para a 
prestação dos serviços de vistoria veicular. 
A esse respeito, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos 

Estados e do Distrito Federal poderão exercer 
diretamente a atividade de vistoria de veículos 
automotores por meio de servidores públicos 
especialmente designados. 

(B) A vistoria de identificação veicular tem como objetivo 
verificar a autenticidade da identificação do veículo e 
da sua documentação, a legitimidade da propriedade, 
se os veículos dispõem dos equipamentos obrigatórios, 
e se estes estão funcionais, se as características 
originais dos veículos e seus agregados foram 
modificados e, caso constatada alguma alteração, se 
esta foi autorizada, regularizada e se consta no 
prontuário do veículo na repartição de trânsito. 

(C) Havendo habilitação de pessoa jurídica pelos órgãos e 
entidades executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal, para a realização de vistoria de 
identificação veicular, deverá o DENATRAN conceder o 
acesso ao SISCSV. 

(D) A vistoria móvel prevista na Resolução será realizada 
em qualquer parte do território nacional, independente 
da unidade da federação em que a empresa de vistoria 
esteja credenciada, uma vez que a livre iniciativa 
permite a atuação em todo o território nacional. 

(E) Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal promoverão a habilitação 
da pessoa jurídica de direito público ou privado para o 
exercício da atividade de vistoria de identificação 
veicular. 

Questão 39 
A respeito da Resolução nº 286/08 do CONTRAN, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) Os veículos automotores pertencentes às Missões 

Diplomáticas e às Delegações Especiais serão 
registrados, emplacados e licenciados pelos órgãos de 
trânsito em conformidade com o DETRAN. 

(B) O registro do veículo, a expedição do Certificado de 
Registro e a designação da combinação alfanumérica 
da placa de identificação serão realizados pelos órgãos 
consultivos de trânsito dos Estados e Municípios. 

(C) Todo ato translativo de propriedade e a mudança de 
categoria dos veículos de que trata esta Resolução 
serão procedidos pelos órgãos executivos de trânsito 
dos Estados e do Distrito Federal. 

(D) O registro do veículo, a expedição do Certificado de 
Registro e a designação da combinação alfanumérica 
da placa de identificação serão realizados pelo 
DENATRAN. 

(E) Os veículos registrados e emplacados nos termos desta 
Resolução deverão ser licenciados anualmente, 
inobservando-se os casos de imunidade e isenções 
previstos na legislação e nos atos internacionais em 
vigor. 

Questão 40 
Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a 
afirmativa incorreta. 
(A) Considera-se trânsito 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. 

(B) O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos 
e dever dos órgãos e entidades componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no 
âmbito das respectivas competências, adotar as 
medidas destinadas a assegurar esse direito. 

(C) São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as 
avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, 
as estradas e as rodovias, que terão seu uso 
regulamentado pelo órgão ou entidade com 
circunscrição sobre elas, de acordo com as 
peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. 

(D) Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao 
Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas 
ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da 
saúde e do meio-ambiente. 

(E) Os Governos estaduais e municipais respondem, no 
âmbito das respectivas competências, objetivamente, 
por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, 
omissão ou erro na execução e manutenção de 
programas, projetos e serviços que garantam o 
exercício do direito do trânsito seguro. 



LOGOTIPO E SLOGAN

QUALIDADE E EXPERIÊNCIA
PARA SUA SELEÇÃO
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