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8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
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10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
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12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento



QUESTÕES DE 01 A 10 - 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia atentamente o trecho a seguir, extraído de uma 
crítica de arte escrita por Monteiro Lobato, para res-
ponder às próximas questões.

“Há duas espécies de artistas. Uma composta dos 
que vêem normalmente as coisas e em consequência 
disso fazem arte pura, guardando os eternos ritmos 
da vida, e adotados para a concretização das emo-
ções estéticas, os processos clássicos dos grandes 
mestres. A outra espécie é formada pelos que vêem 
anormalmente a natureza, e interpretam-na à luz de 
teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas 
rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura 
excessiva. São produtos de cansaço e do sadismo de 
todos os períodos de decadência: são frutos de fins de 
estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes, 
brilham um instante, as mais das vezes com a luz de 
escândalo, e somem-se logo nas trevas do esqueci-
mento. Embora eles se dêem como novos precursores 
duma arte a ir, nada é mais velho de que a arte anor-
mal ou teratológica”. 
(O Estado de S. Paulo, 20/12/1917, com adaptações)

1.Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar 
que o autor:

a) crê no relativismo artístico, isto é, que não há arte 
melhor ou pior em sentido absoluto.
b) defende a contínua renovação da arte, pela nega-
ção dos padrões estéticos clássicos.
c) faz uma severa crítica a certos movimentos artísti-
cos, considerados por ele como inferiores.
d) define como arte pura aquela que nasce em mo-
mentos de plena decadência cultural.
e) vê a arte clássica como modelo para tempos anti-
gos, e não para ser imitado sempre.
___________________________________________
2. O trecho em destaque se inicia com a afirmação de 
que “há duas espécies de artistas”. Em relação aos 
termos “duas espécies de artistas” presentes nessa 
oração, pode-se afirmar que funcionam sintaticamen-
te como:

a) sujeito simples.
b) objeto direto.
c) objeto indireto.
d) adjunto adverbial.
e) sujeito composto.
___________________________________________

3. Em sua crítica, publicada em 1917, Monteiro Loba-
to escreve que há artistas que “vêem normalmente as 
coisas”. A partir do Novo Acordo Ortográfico, a grafia 
do termo “vêem”:

a) deve manter-se com o acento circunflexo.
b) não deve vir mais com o acento circunflexo. 
c) pode estar com ou sem o acento circunflexo.
d) varia conforme cada país de língua portuguesa.
e) deve substituir o acento circunflexo pelo agudo.
___________________________________________

4. Ainda em relação à expressão “vêem normalmente 
as coisas”, marque a alternativa que indica CORRETA-
MENTE qual a classificação gramatical do termo “nor-
malmente”.

a) Adjetivo.
b) Conjunção.
c) Advérbio.
d) Preposição.
e) Substantivo.
___________________________________________

5. De acordo com a crítica do autor, há artistas que in-
terpretam a natureza “à luz de teorias efêmeras”. Mar-
que a alternativa que contém um significado possível 
para o termo “efêmero”.

a) Perene.
b) Perpétuo.
c) Transitório.
d) Espirituoso.
e) Equivocado.
___________________________________________

6. Em relação à fonologia, marque a alternativa que 
NÃO contém uma palavra proparoxítona que aparece 
no texto.

a) Estéticas.
b) Clássicos.
c) Efêmeras.
d) Furúnculos.
e) Consequência.
___________________________________________
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7. Ao utilizar a expressão “estrelas cadentes” para se 
referir a uma espécie de artistas, o autor do texto em-
prega uma figura de linguagem. Marque a alternativa 
que indica o nome dessa figura de linguagem.

a) Cacófato.
b) Ironia.
c) Metáfora.
d) Paradoxo.
e) Sinestesia.
___________________________________________

8. Ainda em relação à expressão “estrelas cadentes”, 
pode-se afirmar que a palavra “cadente” denota o sen-
tido de:

a) beleza.
b) brilho.
c) magia.
d) queda.
e) sorte.
___________________________________________

9. Em relação ao trecho “brilham um instante, as mais 
das vezes com a luz de escândalo”, poder-se-ia subs-
tituir no texto a expressão “as mais das vezes”, sem 
prejuízo ao seu sentido, por:

a) raramente
b) geralmente
c) lentamente
d) rapidamente
e) absolutamente
___________________________________________

10. O trecho em destaque se conclui com a afirmação 
de que “nada é mais velho de que a arte anormal ou 
teratológica”. Em relação ao termo “teratológica”, po-
de-se afirmar que, nesse contexto, carrega um senti-
do:

a) neutro, de passividade.
b) positivo, de formosura.
c) afirmativo, de harmonia.
d) concordante, de encanto.
e) negativo, de monstruosidade.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 -
 MATEMÁTICA 

11. Um supermercado conhece a velocidade com que 
seus caixas, em média, atendem os clientes. Segun-
do os cálculos dos gerentes, 20 caixas são capazes 
de atender 50 clientes em 8 minutos. Em uma situa-
ção em que faltam 10 minutos para o supermercado 
fechar, quantos caixas são necessários para atender 
100 clientes no tempo restante?

a) 25 caixas. 
b) 30 caixas.
c) 32 caixas.
d) 40 caixas.
e) 42 caixas.
___________________________________________

12. Uma geladeira está sendo vendida a R$ 1500,00 
à vista, mas com 5% de juros (compostos) ao mês. 
Quanto a mais uma pessoa pagaria, em relação ao va-
lor à vista, se pagasse a geladeira em 3 meses?

a) R$ 225,00.
b) R$ 228,38.
c) R$ 230,94.
d) R$ 233,63.
e) R$ 236,44.
___________________________________________

13. Quantos termos existem na sequência 
(6,10,...,58,62) ?

a) 15.
b) 16.
c) 18.
d) 21.
e) 25.
___________________________________________

14. Os planetas do Sistema Solar têm tamanhos varia-
dos, sendo a Terra de tamanho relativamente peque-
no, quando comparado com Júpiter, mas consideravel-
mente maior que Mercúrio, por exemplo. Sabendo que 
Saturno é aproximadamente 9 vezes maior que a Terra 
e que Netuno é aproximadamente 4 vezes maior que 
a Terra, Quantas vezes Saturno é maior que Netuno, 
aproximadamente?

a) 0,44 vezes.
b) 2,25 vezes.
c) 5 vezes.
d) 13 vezes.
e) 36 vezes.
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15. Assinale a alternativa que traga uma afirmação 
correta da maior das soluções da equação   :

a) É ímpar.
b) É negativo.
c) É múltiplo de 4.
d) É um quadrado perfeito.
e) É igual a zero.
___________________________________________

QUESTÕES DE 16 A 20 - 
INFORMÁTICA 

16. Sobre a seleção de palavras e parágrafos por meio 
de atalhos no Microsoft Word 2010, analise as afirma-
tivas a seguir:

I. O duplo clique com o botão esquerdo do mouse so-
bre uma palavra seleciona a palavra inteira.
II. O triplo clique com o botão esquerdo do mouse so-
bre uma palavra seleciona o parágrafo inteiro em que 
esta palavra se encontra.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Ambas as afirmativas estão corretas.
d) Nenhuma das afirmativas está correta.
e) O Microsoft Word não aceita duplo ou triplo clique 
com o mouse sobre uma palavra.
___________________________________________

17. Supondo que você recebeu a tarefa de gerar e 
imprimir um contrato temporário para 100 pessoas 
(um contrato para cada pessoa) e que, para tanto, te 
passaram um arquivo Word com o contrato padrão e 
uma planilha Excel com as informações que deverão 
ser utilizadas no contrato, como por exemplo, nome, 
CPF, RG e Endereço. Qual funcionalidade do Micro-
soft Word 2010 é a mais adequada para realizar este 
processo mais rapidamente?

a) Mala direta
b) Inserir tabela
c) Linha de assinatura
d) Referência cruzada
e) Rodapé 
___________________________________________

18. Utilizando o Microsoft Excel 2010, você está na cé-
lula B9 e precisa ir até a extrema direita da planilha 
na mesma linha. Considerando que todas as células 
da linha 9 estão vazias, qual tecla de atalho deve ser 
utilizada?

a) CTRL + R
b) CTRL + End
c) SHIFT + Home
d) SHIFT + &
e) CTRL + Seta para direita
___________________________________________

19. Suponha que você possui um arquivo texto com 
1500 linhas e deseja organizar estes dados em uma 
planilha do Excel. Considere que o arquivo apresenta a 
seguinte estrutura para as suas 3 primeiras linhas, cujo 
padrão está presente nas demais linhas: 

nome; idade; cargo
João; 27; auxiliar administrativo
Maria; 25; administradora

Qual deve ser a funcionalidade utilizada no Microsoft 
Excel 2010 para fazer a importação CORRETA dos da-
dos?

a) Formatação condicional
b) Texto para colunas
c) Tabela dinâmica
d) Localizar e Substituir
e) Congelar painéis
___________________________________________

20. Relacione as colunas e assinale a alternativa    
CORRETA: 

A - Firewall
B - Anti-spyware
C - Ransomware 

I - É um dispositivo de segurança da rede que monitora 
o tráfego de rede de entrada e saída e decide permi-
tir ou bloquear tráfegos específicos de acordo com um 
conjunto definido de regras de segurança.
II - É um programa de computador que tem o objeti-
vo de detectar e remover software que secretamente 
observa as atividades do usuário do computador sem 
permissão e passa essas informações ao autor do    
software.
III - É uma forma de malware que bloqueia seu disposi-
tivo e/ou que criptografa seus arquivos e depois força o 
usuário a pagar um resgate para recuperá-los. 
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a) A-I, B-II, C-III.
b) A-II, B-III, C-I.
c) A-III, B-II, C-I.
d) A-I, B-III, C-II.
e) A-II, B-I, C-III.
___________________________________________

QUESTÕES DE 21 A 30 -
CONHECIMENTOS GERAIS

21. No final do ano passado, a Organização Mundial 
da Saúde foi notificada a respeito de um surto causado 
por um novo tipo de coronavírus. Marque a alternativa 
que indica o nome da cidade chinesa onde foi identifi-
cado pela primeira vez esse coronavírus.

a) Pequim.
b) Tianjin.
c) Shenzhen.
d) Wuhan.
e) Xangai.
___________________________________________

22. Desde a Proclamação da Independência, em 1822, 
o Brasil já teve diversas moedas.  A este respeito, ana-
lise as opções a seguir e marque a que indica o ano 
em que entrou em vigor a nossa atual moeda, o real.

a) 1984.
b) 1988.
c) 1994.
d) 1998.
e) 2004.
___________________________________________

23. Durante o governo de Jair Bolsonaro, houve já di-
versas alterações no comando do Ministério da Edu-
cação. Marque a alternativa que indica o nome de 
quem foi o primeiro Ministro da Educação nomeado 
por Jair Bolsonaro.

a) Carlos Decotelli.
b) Abraham Weintraub.
c) Antonio Paulo Vogel.
d) Renato Janine Ribeiro.
e) Ricardo Vélez Rodríguez.
___________________________________________

24. Considere a explicação a seguir, a respeito do con-
ceito geográfico de hemisfério, e marque a alternativa 
que indica um país cujo território se encontra inteira-
mente no hemisfério Sul.

“Um hemisfério é a metade de uma esfera ou bola. 
Essa palavra é usada para descrever uma das me-
tades da Terra. Os geógrafos, ou as pessoas que 
estudam a Terra, dividiram o planeta em dois con-
juntos de dois hemisférios. São eles o hemisfério 
Norte e o Sul, e o hemisfério ocidental e o oriental”. 

(Enciclopédia Britannica, com adaptações).

a) Argentina.
b) Brasil.
c) Estados Unidos.
d) Portugal.
e) Rússia.
___________________________________________

25. Um dos símbolos da República Federativa do Bra-
sil é o Hino Nacional. Marque a alternativa que indica 
o nome do autor da letra do Hino Nacional Brasileiro.

a) José de Alencar.
b) Machado de Assis.
c) Osório Duque-Estrada.
d) João Cabral de Melo Neto.
e) Carlos Drummond de Andrade.___________________________________________

26. Considere a análise a seguir, a respeito de uma 
importante ferramenta tecnológica da atualidade, e 
marque a opção que preenche CORRETAMENTE a 
lacuna.

“O recente ‘boom’ tecnológico tem permitido a massifi-
cação do uso da tecnologia, criando ligações até então 
impossíveis entre pessoas do mundo inteiro que recor-
rem à internet para estabelecer novas formas de co-
municação e de fazer negócio. Nenhuma destas novas 
formas de negócio tem sido tão abordada e polêmica 
como a ____________, que revolucionou o mercado 
de transporte de pessoas a curta distância, até então 
dominado pelos táxis. Contrariamente ao modelo tradi-
cional, essa nova forma se assenta num sistema mais 
flexível onde a oferta se ajusta à procura”. 

(Universidade de Coimbra, 2016, com adaptações).

a) Netflix
b) Twiter
c) Uber
d) WhatsApp
e) Youtube_________________________________________
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27. Na última edição do Oscar, concorreu na categoria 
de melhor documentário o longa-metragem brasileiro 
“Democracia em vertigem”. Marque a alternativa que 
indica o nome da diretora desse documentário.

a) Adélia Sampaio
b) Helena Ignez
c) Petra Costa
d) Tata Amaral
e) Viviane Ferreira
_________________________________________
28. Em relação ao conceito de desenvolvimento sus-
tentável, identifique a afirmação INCORRETA.

a) O conceito parte do reconhecimento de que os re-
cursos naturais são finitos.
b) Para obter sucesso, o desenvolvimento sustentável 
depende de planejamento.
c) A principal meta por trás do conceito é reduzir o 
crescimento econômico mundial.
d) O conceito busca harmonizar desenvolvimento eco-
nômico e conservação ambiental.
e) Pode ser definido como o desenvolvimento que não 
esgota os recursos para o futuro.
___________________________________________

29. Em relação à história de São José dos Pinhais, 
marque a alternativa que indica o ano em que se deu 
o estabelecimento político do município, com a insta-
lação da Câmara dos Vereadores.

a) 1776.
b) 1853.
c) 1889.
d) 1943.
e) 1967.
___________________________________________

30. Em relação à dimensão populacional de São José 
dos Pinhais, assinale a alternativa que indica aproxi-
madamente o número estimado de habitantes no mu-
nicípio.

a) 3.2 milhões de habitantes.
b) 640 mil habitantes.
c) 320 mil habitantes.
d) 64 mil habitantes.
e) 32 mil habitantes
_______________________________________

QUESTÕES DE 31 A 50 -
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

 
31. A Constituição da República de 1988 deixa expres-
so que a soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto. Sobre o tema,as-
sinale a alternativa CORRETA: 

a) A carta constitucional proíbe a adoção do voto im-
presso, uma vez que ele coloca em risco o sigilo do 
voto.
b) O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos, 
ainda que septuagenários.
c) A nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos di-
reitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio na 
circunscrição e a filiação partidária são, exclusivamen-
te, as condições de elegibilidade previstas na Consti-
tuição da República de 1988. 
d) Apesar de a publicidade ser um dos princípios do 
republicanismo, a ação de impugnação de mandato 
eletivo tramita em segredo de justiça, podendo o autor 
responder, na forma da lei, se temerária ou de mani-
festa má-fé.
e) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, 
o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 
segundo grau ou por adoção, do Presidente da Repú-
blica, de Governador de Estado ou Território, do Distrito 
Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído 
dentro dos seis meses anteriores ao pleito, ainda que 
já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
___________________________________________

32. A respeito da segurança pública, conforme a Cons-
tituição da República de 1988, analise as alternativas 
abaixo e assinale a resposta INCORRETA.

a) A segurança dos estabelecimentos penais é de com-
petência das polícias penais federais, estaduais ou 
municipais.
b) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia 
de carreira, incumbem, ressalvada a competência da 
União, as funções de polícia judiciária e a apuração de 
infrações penais, exceto as militares.
c) Os Municípios poderão constituir guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços e insta-
lações, conforme dispuser a lei, sendo constitucional a 
atribuição às guardas municipais do exercício de poder 
de polícia de trânsito, inclusive para imposição de san-
ções administrativas legalmente previstas.
d) As polícias militares e corpos de bombeiros militares, 
forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, 
juntamente com as polícias civis, aos Governadores 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 5



e) Cabe à polícia federal exercer a função de polícia 
marítima.
___________________________________________

33. A Constituição Federal de 1988, além de regular o 
funcionamento do Estado, elenca a dignidade da pes-
soa humana como um dos fundamentos da República 
e prevê, expressamente, diversos direitos e garantias 
fundamentais. A respeito do tema, assinale a alterna-
tiva CORRETA. 

a) Nenhum brasileiro será extraditado, ainda que na-
turalizado, salvo em caso de crime comum ou de com-
provado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecen-
tes e drogas afins, na forma da lei.
b) O civilmente identificado será submetido a identifi-
cação criminal, ressalvadas as exceções previstas em 
lei.
c) Conceder-se-á mandado de segurança para pro-
teger direito líquido e certo, amparado por habeas 
corpus ou habeas data, quando o responsável pela        
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribui-
ções do Poder Público.
d) No caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, 
sendo assegurada ao proprietário indenização poste-
rior, desde que haja dano.
e)A lei penal retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
___________________________________________
34. A respeito dos princípios básicos do direito penal, 
assinale a alternativa INCORRETA.

a) Do princípio da intervenção mínima decorre a ideia 
da fragmentariedade do direito penal, de acordo com a 
qual a resposta penal deve se limitar a ofensas graves 
a somente alguns bens jurídicos.
b) O princípio da lesividade significa que os tipos pe-
nais devem descrever ou dar abrigo a um comporta-
mento apto a produzir danos concretos ou perigo efe-
tivo de danos às pessoas, de modo que a imoralidade 
de uma conduta, por si só, não é suficiente para invo-
car e legitimar a atuação do direito penal.
c) O princípio da legalidade em matéria penal apresen-
ta como desdobramentos a proibição da analogia em 
matéria de incriminação, a proibição da retroatividade 
da lei mais gravosa e a exigência de determinação e 
certeza das incriminações (taxatividade).
d) De acordo com o princípio da responsabilidade pes-
soal, nenhuma pena passará da pessoa do condena-
do, podendo a obrigação de reparar o dano e a decre-
tação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, 
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, 
até o limite do valor do dano.

e) A Constituição da República de 1988 prevê, expres-
samente, a vedação da edição de medidas provisórias 
sobre matéria relativa a direito penal, em respeito ao 
princípio da legalidade.
___________________________________________

35. Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o 
Código Penal.

a) Considera-se praticado o crime no lugar em que 
ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, sen-
do de todo irrelevante onde se produziu ou deveria pro-
duzir-se o resultado.
b) Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no 
estrangeiro os crimes que, por tratado ou convenção, 
o Brasil se obrigou a reprimir, de modo que o agente é 
punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou 
condenado no estrangeiro.
c) Como regra, aplica-se a lei brasileira ao crime co-
metido no território nacional, desde que não previsto 
de forma diversa em convenções, tratados e regras de 
direito internacional.
d) Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior 
deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a 
execução e os efeitos penais e civis da sentença con-
denatória.
e) No que diz respeito ao tempo do crime, o Código 
Penal adotou a teoria da ubiquidade.
___________________________________________

36. No que diz respeito aos crimes contra a fé pública, 
assinale a alternativa CORRETA, conforme o Código 
Penal.

a) Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, 
moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois 
de conhecer a falsidade, é isento de pena.
b) Se funcionário público pratica o crime de falsificação 
de selo ou sinal público, a pena é aumentada da me-
tade.
c) Em relação ao crime próprio de falsidade de atesta-
do médico, só há multa se o crime é cometido com o 
fim de lucro, caso contrário aplica-se somente a pena 
de detenção.
d) O cartão de crédito ou débito, emitido por instituição 
financeira autorizada pelo Banco Central, é equiparado 
a documento público.
e) Aquele que reconhece como verdadeira, no exercí-
cio do comércio, firma ou letra que não o seja, comete 
o crime de falso reconhecimento de firma ou letra.
___________________________________________
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37. Suponha que determinado funcionário público, 
lotado em região fronteiriça, abandonou, injustifica-
damente, fora das hipóteses legais, portanto, o cargo 
público. Nesse caso:

a) Não há crime e a questão deve se resolver na esfe-
ra administrativa.
b) Há, em tese, crime de abandono de função, exclusi-
vamente com pena de multa.
c) Se, em razão do abandono, há prejuízo público, o 
agente responderá por crime de abandono de função, 
com pena de reclusão e multa.
d) O funcionário cometeu o crime de prevaricação, su-
jeito à pena de detenção.
e) A conduta descrita corresponde ao tipo penal de 
abandono de função e, se o fato ocorreu em lugar 
compreendido na faixa de fronteira, a pena é de um a 
três anos de detenção e multa.
___________________________________________

38. A possibilidade de avocação tem fundamento em 
qual poder administrativo?

a) Poder de autotutela.
b) Poder regulamentar.
c) Poder de polícia.
d) Poder disciplinar.
e) Poder hierárquico.
___________________________________________

39. A respeito da descentralização administrativa e 
das entidades da administração indireta, assinale a al-
ternativa CORRETA.

a) As sociedades de economia mista e as empresas 
públicas, pessoas jurídicas de direito privado, não in-
tegram a administração indireta, ainda que se subme-
tam a regime jurídico híbrido.
b) As pessoas jurídicas de direito público, como as au-
tarquias, submetem-se, em regra, a regime jurídico de 
direito público, mas podem, nas hipóteses previstas 
em lei, se valer do direito privado, quando celebram 
contratos de compra e venda, locação e comodato, 
por exemplo.
c) Os consórcios públicos são pessoas jurídicas de di-
reito público ou de direito privado, criados por um ou 
mais entes federativos, cujo objetivo é a gestão asso-
ciada de serviços públicos.
d)As autarquias integram a administração indireta e 
são dotadas de capacidade de autoadministração, li-
mitada, contudo, pelo controle pela administração di-
reta, por força do poder hierárquico. 

e)Como a empresa pública tem como uma de suas 
características o capital inteiramente público, não se 
permite que delas participem sociedades de economia 
mista, uma vez que estas possuem capital parcialmen-
te privado. 
___________________________________________

40. Com base no conteúdo programático previsto para 
a matéria de noções de direito administrativo, assinale 
a alternativa CORRETA.

a) Pode-se conceituar administração pública, em sen-
tido objetivo, como o conjunto de órgãos e pessoas 
jurídicas que tem como objetivo exercer a função ad-
ministrativa.
b) Um dos corolários do estado de direito é a separa-
ção de poderes, de modo que ao poder legislativo cabe 
legislar e ao judiciário julgar, não se admitindo, portan-
to, o exercício de funções administrativas por outros 
poderes além do executivo.
c) Somente por lei específica poderão ser criadas as 
autarquias, empresas públicas, sociedades de econo-
mia mista e as fundações, cabendo à lei complemen-
tar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
d) Depende de autorização legislativa, em cada caso, 
a criação de subsidiárias das empresas públicas ou de 
sociedades de economia mista, assim como a partici-
pação de qualquer delas em empresa privada.
e)A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos 
órgãos e entidades da administração direta e indireta 
poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado 
entre seus administradores e o poder público ou priva-
do, que tenha por objeto a fixação de metas de desem-
penho para o órgão ou entidade.
___________________________________________
41. Assinale a alternativa INCORRETA, com base no 
Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003 e suas 
alterações).

a) É proibido o porte de arma de fogo em todo o territó-
rio nacional, salvo para os casos previstos em legisla-
ção própria e, além e outros casos, para os integrantes 
das guardas municipais das capitais dos Estados e dos 
Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) ha-
bitantes, nas condições estabelecidas no regulamento 
do Estatuto do Desarmamento.
b) É proibido o porte de arma de fogo em todo o territó-
rio nacional, salvo para os casos previstos em legisla-
ção própria e, além e outros casos, para os integrantes 
das guardas municipais dos Municípios com mais de 
50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhen-
tos mil) habitantes, quando em serviço.
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c) Aos integrantes das guardas municipais dos Municí-
pios que integram regiões metropolitanas será autori-
zado porte de arma de fogo, quando em serviço.
d) As instituições de ensino policial e as guardas muni-
cipais abrangidas pela exceção do Estatuto do Desar-
mamento à vedação ao porte de arma de fogo poderão 
adquirir insumos e máquinas de recarga de munição 
para o fim exclusivo de suprimento de suas atividades, 
mediante autorização concedida nos termos definidos 
em regulamento.
e)A autorização para o porte de arma de fogo das guar-
das municipais está condicionada à formação funcio-
nal de seus integrantes em estabelecimentos de ensi-
no de atividade policial e à existência de mecanismos 
de fiscalização e de controle interno, nas condições 
estabelecidas no regulamento desta Lei, observada a 
supervisão do Comando do Exército.
___________________________________________

42. A respeito dos crimes previstos no Estatuto de De-
sarmamento (Lei nº 10.826/2003 e suas alterações), é 
CORRETO afirmar que:

a) Em relação ao crime de posse ou porte ilegal de 
arma de fogo de uso restrito, se a conduta criminosa 
envolver arma de fogo de uso proibido, a pena é de 
reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos. 
b) A pena para o crime de tráfico internacional de arma 
de fogo, no caso de arma de fogo de uso proibido, 
pode chegar a 24 (vinte e quatro) anos.
c) O Estatuto do Desarmamento prevê que o crime de 
posse ou porte de arma de fogo de uso restrito consis-
te em possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, 
ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuita-
mente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua 
guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição 
de uso proibido ou restrito, sem autorização e em de-
sacordo com determinação legal ou regulamentar.
d) A reincidência genérica é causa de aumento de 
pena pela metade no crime de Porte ilegal de arma de 
fogo de uso permitido. 
e) O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso per-
mitido é insuscetível de liberdade provisória.
___________________________________________

43. Considerando exclusivamente as disposições do 
Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei 13.022 
/2014 e alterações posteriores), assinale a alternativa 
INCORRETA.

a) A estrutura hierárquica da guarda municipal não 
pode utilizar denominação idêntica à das forças mili-
tares, quanto aos postos e graduações, títulos, unifor-
mes, distintivos e condecorações.
b) É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à 
cela, isoladamente dos demais presos, quando sujeito 
à prisão após a condenação definitiva.
c) Municípios limítrofes podem, mediante consórcio pú-
blico, utilizar, reciprocamente, os serviços da guarda 
municipal de maneira compartilhada.
d) Insere-se nas competências específicas das guar-
das municipais, respeitadas as competências dos ór-
gãos federais e estaduais, o exercício das competên-
cias de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e 
logradouros municipais.
e)É competência geral das guardas municipais a prote-
ção de bens, serviços, logradouros públicos municipais 
e instalações do Município.
___________________________________________

44. NÃO é um dos princípios mínimos de atuação das 
guardas municipais previstos no Estatuto Geral das 
Guardas Municipais (Lei 13.022/2014 e alterações 
posteriores):

a) Proteção dos direitos humanos fundamentais, do 
exercício da cidadania e das liberdades públicas.
b) Uso regressivo da força.
c) Preservação da vida, redução do sofrimento e dimi-
nuição das perdas.
d) Patrulhamento preventivo.
e) Compromisso com a evolução social da comunida-
de.
___________________________________________

45. Assinale a alternativa CORRETA, conforme o Es-
tatuto do Idoso (Lei 10.741/2003 e alterações poste-
riores).

a) A participação dos idosos em atividades culturais e 
de lazer será proporcionada mediante descontos de 
pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos 
para eventos artísticos, culturais, esportivos e de la-
zer, bem como o acesso preferencial aos respectivos 
locais.
b) Ao idoso que não esteja no domínio de suas facul-
dades mentais é assegurado o direito de optar pelo tra-
tamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
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c) Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gra-
tuitamente, medicamentos, exceto os de uso continu-
ado, assim como próteses, órteses e outros recursos 
relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
d) É vedada a discriminação do idoso, mas se admi-
te a cobrança de valores diferenciados nos planos de 
saúde, em razão da idade.
e)Os idosos participarão das comemorações de ca-
ráter cívico ou cultural, para transmissão de conheci-
mentos e vivências às demais gerações, no sentido da 
preservação da memória, da identidade cultural e da 
moral religiosa.
___________________________________________

46. A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) criou me-
canismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, em obediência a comando previsto no 
§8º do art. 226 da Constituição da República. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa CORRETA.

a) Não se configura violência doméstica apta a invocar 
a proteção da Lei Maria da Penha aquela sofrida no 
âmbito da unidade doméstica e praticada por pessoa 
sem nenhum tipo de vínculo familiar com a agredida.
b) A ridicularização e a violação à intimidade da mulher 
constituem forma de violência moral contra a mulher.
c) Aos crimes praticados com violência doméstica e 
familiar contra a mulher, independentemente da pena 
prevista, não se aplica a Lei dos Juizados Especiais.
d) O juiz trabalhista assegurará à mulher em situação 
de violência doméstica e familiar, para preservar sua 
integridade física e psicológica manutenção do vínculo 
trabalhista, quando necessário o afastamento do local 
de trabalho, por até seis meses.
e) Somente os Estados, os Municípios e o Distrito Fe-
deral poderão criar casas abrigo.
___________________________________________

47. Assinale, com base na lei dos crimes contra o meio 
ambiente (Lei 9.605/1998 e suas alterações), a condu-
ta abaixo descrita que NÃO configura crime:

a) O abate de animal em vias de extinção, ainda que-
por pessoa em estado de necessidade, para saciar 
sua fome ou de sua família.
b) Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou 
em lugares interditados por órgão competente.
c) Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou 
monumento urbano.
d)Elaborar ou apresentar, no licenciamento, conces-
são florestal ou qualquer outro procedimento adminis-
trativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou 
parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omis-
são.

e)Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais 
que resultem ou possam resultar em danos à saúde 
humana, ou que provoquem a mortandade de animais 
ou a destruição significativa da flora.___________________________________________
48. A respeito e com base na DUDH (Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos), assinale a alternativa 
CORRETA.

a) A DUDH é um dos mais importantes tratados inter-
nacionais sobre direitos humanos, cuja gênese encon-
tra-se vinculada ao contexto histórico do fim da segun-
da guerra mundial.
b) A vontade do povo será a base da autoridade do go-
verno, esta vontade será expressa em eleições periódi-
cas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto 
ou processo equivalente que assegure a liberdade de 
voto, sendo imprescindível a filiação partidária.
c) O direito de organizar sindicatos e de neles ingressar 
é um direito humano com previsão expressa na DUDH.
d) A maternidade e a infância têm direito a cuidados 
e assistência especiais. As crianças nascidas fora do 
matrimônio, entretanto, gozarão de proteção especial.
e) O direito humano à liberdade de locomoção não en-
globa o direito de deixar qualquer país, inclusive o pró-
prio, e a este regressar.
___________________________________________
49. Com fulcro na Lei de Drogas (Lei 11. 343/2006 e 
suas alterações), especialmente no que diz respeito ao 
porte de droga para consumo próprio (art. 28), assinale 
a alternativa CORRETA.

a) O porte de drogas, desde que para consumo pró-
prio, não é mais considerado crime, conforme pacífica 
doutrina e jurisprudência.
b) Para determinar se a droga se destinava a consumo 
pessoal, o juiz atenderá exclusivamente à natureza e à 
quantidade da substância apreendida.
c) O indivíduo que, para consumo pessoal, semeia, 
cultiva e colhe plantas destinadas à preparação de pe-
quena quantidade de substância ou produto capaz de 
causar dependência física ou psíquica, poderá sofrer 
as seguintes penas: advertência sobre os efeitos da 
droga, prestação de serviços à comunidade e medida 
educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo.
d) A pena de prestação de serviços à comunidade será 
cumprida em programas comunitários, entidades edu-
cacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos 
congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, 
preferencialmente em estabelecimentos que não se 
ocupem da prevenção do consumo ou da recuperação 
de usuários e dependentes de drogas. 9



e) As penas de prestação de serviços à comunidade 
serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses 
para os não reincidentes. 
___________________________________________

50. Com base e em relação à “Lei de Drogas” (Lei 
11.343/2006 e suas alterações), analise as alternati-
vas abaixo e assinale a INCORRETA.

a) Os inquéritos policiais instaurados para apurar a 
prática de crimes previstos na Lei de Drogas, serão 
concluídos no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado 
estiver solto, e de 10 (dez) dias, quando preso.
b) O indivíduo que oferece droga, eventualmente e 
sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamen-
to, para juntos a consumirem, comete crime.
c) A infiltração por agentes de polícia, em tarefas de 
investigação, pode ser realizada, em qualquer fase da 
persecução criminal relativa aos crimes previstos na-
Lei de Drogas, mediante autorização judicial e ouvido 
o Ministério Público.
d) Na audiência de instrução e julgamento, após o 
interrogatório do acusado e a inquirição das teste-
munhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao 
representante do Ministério Público e ao defensor 
do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 
(vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10 
(dez), a critério do juiz.
e)Nenhum pedido de restituição de bens apreendi-
dos será conhecido sem o comparecimento pessoal 
do acusado, podendo o juiz determinar a prática de 
atos necessários à conservação de bens, direitos ou 
valores.
_______________________________________ 

QUESTÕES DE 51 A 60 - 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

51. O trânsito brasileiro é regulamentado pela Lei 
9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e pe-
las Resoluções complementares.Analise as afirmati-
vas abaixo e em seguida assinale a alternativa COR-
RETA sobre a legislação do CTB.

I.Os órgãos de trânsito municipais têm autonomia para 
normatizar detalhes do trânsito, que não são os mes-
mos em todas as cidades, exigindo atenção por parte 
dos condutores.
II.O CTB define atribuições das diversas autoridades 
e órgãos ligados ao trânsito, fornece diretrizes para a 
Engenharia de Tráfego e estabelece normas de con-
duta, infrações e penalidades para diversos usuários 
deste complexo sistema.

III.Departamento Nacional de Trânsito – é órgão má-
ximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito, res-
ponsável pela normatização das leis de trânsito.
IV.Os órgãos de trânsito municipais não têm autonomia 
para normatizar detalhes do trânsito, que são os mes-
mos em todas as cidades, exigindo atenção por parte 
dos condutores.

a) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.
b) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
d) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.
e) Estão corretas apenas as afirmativas I e III. 
___________________________________________

52. Todas as mudanças no CTB sempre visam melho-
rar a segurança do trânsito brasileiro, geralmente au-
mentando o rigor para coibir condutas inadequadas por 
parte dos motoristas. A inclusão da Autorização para 
Conduzir Ciclomotor (ACC) na descrição da infração 
que pune o motorista que dirige sem ter habilitação foi 
uma das mudanças. Assinale a alternativa CORRETA 
que contempla a infração, a penalidade e a medida ad-
ministrativa para o condutor que conduzir um ciclomo-
tor sem possuir Autorização para Conduzir Ciclomotor.

a) Infração gravíssima. Penalidade multa 3 (três) ve-
zes. Medida administrativa - retenção do veículo até a 
apresentação de condutor habilitado.
b) Infração grave. Penalidade multa 3 (três) vezes. Me-
dida administrativa - retenção do veículo até a apre-
sentação de condutor habilitado.
c) Infração gravíssima. Penalidade multa. Medida ad-
ministrativa - remoção do veículo até a apresentação 
de condutor habilitado.
d) Infração média. Penalidade multa 2 (duas) vezes. 
Medida administrativa - retenção do veículo até a apre-
sentação de condutor habilitado.
e) Infração grave.  Penalidade multa 3 (três) vezes. 
Medida administrativa –remoção do veículo. 
___________________________________________
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53. De acordo com a Resolução 432/2013 do CON-
TRAN, que dispõe sobre os procedimentos a serem 
adotados pelas autoridades de trânsito e seus agen-
tes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine dependência, as-
sinale a alternativa INCORRETA sobre a caracteriza-
ção da infração prevista no Art. 165 do CTB.

a) Exame de sangue que apresente qualquer concen-
tração de álcool por litro de sangue.
b) Exame de sangue e de urina que apresente concen-
tração de álcool de 0,6 por litro.
c) Teste de etilômetro com medição realizada igual ou 
superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alve-
olar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo 
admissível nos termos da “Tabela de Valores Referen-
ciais para Etilômetro” constante no Anexo I dessa Re-
solução.
d) Sinais de alteração da capacidade psicomotora ob-
tidos na forma do art. 5.
e) Serão aplicadas as penalidades e medidas admi-
nistrativas previstas no art. 165 do CTB ao condutor 
que recusar a se submeter a qualquer um dos procedi-
mentos previstos no art. 3º, sem prejuízo da incidência 
do crime previsto no art. 306 do CTB caso o condutor 
apresente os sinais de alteração da capacidade psico-
motora.
___________________________________________

54. Analise as afirmativas abaixo, julgue V para verda-
deiro e F para falso e em seguida assinale a alterna-
tiva CORRETA sobre as categorias de Habilitação de 
acordo com o CTB.

(   ) Categoria D - condutor de veículo motorizado utili-
zado no transporte de passageiros, cuja lotação exce-
da a oito lugares, excluído o do motorista;
(   ) Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá 
estar habilitado no mínimo há dois anos na categoria B 
e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravís-
sima, ou ser reincidente em infrações médias, durante 
os últimos doze meses.
(  ) Categoria B - condutor de veículo motorizado, 
abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não 
exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lota-
ção não exceda a oito lugares, excluído o do motorista;
(  ) São os condutores da categoria B autorizados a 
conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, 
definida nos termos do Anexo I doCTB,  cujo peso não 
exceda a 6.000 kg (seis mil quilogramas), ou cuja lota-
ção não exceda a 8 (oito) lugares, excluído o do moto-
rista. (Incluído pela Lei nº 12.452, de 2011).

a) V – F – F – V.
b) V – F – V – V.
c) F – F – V – V 
d) F – V – F – F.
e) V – F - F – F.
___________________________________________

55. Você está conduzindo seu veículo no perímetro ur-
bano de São José dos Pinhais e precisa comprar com 
urgência um remédio. Estaciona seu veículo em frente 
a farmácia, afastado da guia da calçada (meio-fio) a 
mais de um metro. O agente de trânsito lavra o auto de 
infração. Assinale a alternativa CORRETA em relação 
a infração cometida, penalidade e medida administra-
tiva.

a) Infração - média; Penalidade - multa; Medida admi-
nistrativa - remoção do veículo.
b) Infração - gravíssima; Penalidade - multa; Medida 
administrativa - remoção do veículo.
c) Infração - gravíssima; Penalidade - multa; Medida 
administrativa – apreensão do veículo.
d) Infração - grave; Penalidade - multa; Medida admi-
nistrativa - remoção do veículo.
e) Infração - grave; Penalidade - Advertência por escri-
to; Medida administrativa - apreensão do veículo.
___________________________________________

56. O trânsito é a principal causa de morte acidental 
de crianças de zero a 14 anos no Brasil. Todos os dias, 
cerca de 3 crianças dessa faixa etária morrem em de-
corrência de acidentes nesse ambiente, isso repre-
senta mais de 1.200 vidas perdidas todos os anos, de 
acordo com dados do Ministério da Saúde. O uso dos 
dispositivos de retenção veicular é a única forma de 
garantir a segurança infantil em automóveis.Assinale 
a alternativa INCORRETA sobre o dispositivo indicado 
para cada idade de acordo com a Resolução 277/08 do 
CONTRAN.

a) Após dez anos: a criança já pode ser transportada 
no banco dianteiro, sempre com cinto de segurança.
b) Até um ano: transportada no bebê conforto.
c) De quatro a sete anos e meio: transportadas no as-
sento de elevação.
d) De cinco a seis anos e meio: transportadas na ca-
deirinha.
e) De um a quatro anos: transportadas na cadeirinha.
___________________________________________
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57. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê não 
apenas infrações, como também crimes de trânsito. 
Enquanto algumas infrações são penalizadas com 
multa e outras com medidas como a suspensão do 
direito de dirigir ou cassação da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), há previsões na lei que podem le-
var o motorista a ser preso. Assinale a alternativa que 
NÃO configura crime de trânsito.

a) Afastar-se o condutor do veículo do local do aciden-
te, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe 
possa ser atribuída.
b) Participar, na direção de veículo automotor, em via 
pública, de corrida, disputa ou competição automobi-
lística ou ainda de exibição ou demonstração de perí-
cia em manobra de veículo automotor, não autorizada 
pela autoridade competente, gerando situação de ris-
co à incolumidade pública ou privada.
c) Trafegar em velocidade incompatível com a segu-
rança onde haja grande movimentação ou concentra-
ção de pessoas – escolas, hospitais, paradas de ôni-
bus etc. –, gerando perigo de dano.
d) Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo 
automotor a pessoa que não possa ou não esteja em 
condições de dirigir – por exemplo, pessoa não habi-
litada, com CNH cassada, suspensa, com seu estado 
de saúde, física ou mental alterado, ou embriagada.
e) Deixar de dar passagem aos veículos precedidos 
de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de 
polícia, de operação e fiscalização de trânsito e às am-
bulâncias, quando em serviço de urgência e devida-
mente identificados por dispositivos regulamentados 
de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes.
___________________________________________

58. O Sistema Nacional de Trânsito (SNT) foi cria-
do pelo CTB, o Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, sendo considera-
do um conjunto de órgãos e entidades da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Assi-
nale a alternativa CORRETA que traz citado, apenas 
os órgãos normativos, consultivos e coordenadores do 
SNT.

a) CONTRAN - Coordenador do Sistema e órgão má-
ximo, CETRAN - Conselho de Trânsito do Distrito Fe-
deral, CONTRANDIFE - Conselho de Trânsito do Dis-
trito Federal.
b) CONTRAN - Coordenador do Sistema e órgão má-
ximo, JARI - Juntas Administrativas de Recursos de 
Infrações, DNIT - Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes atua diretamente com o Minis-
tério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

c) DENATRAN -  Departamento Nacional de Trânsito 
tem autonomia a nível Nacional, DNIT - O Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de Transportes atua 
diretamente com o Ministério dos Transportes, Portos 
e Aviação Civil, DETRAN – Departamento Estadual de 
Trânsito.
d) DER e Polícia Rodoviária Estadual - responsável 
pela construção, manutenção e sinalização das rodo-
vias estaduais,DENATRAN -  Departamento Nacional 
de Trânsito tem autonomia a nível Nacional, DETRAN 
– Departamento Estadual de Trânsito.
e) CONTRANDIFE - Conselho de Trânsito do Distri-
to Federal, DENATRAN -  Departamento Nacional de 
Trânsito, JARI - Juntas Administrativas de Recursos de 
Infrações.___________________________________________

59. As Normas Gerais de Circulação e Conduta estão 
descritas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 
mais de quarenta artigos. São normas as quais preva-
lecem o bom senso e o respeito, visando sempre evitar 
ações que possam colocar a sua vida e a de terceiros 
em perigo. Assinale a alternativa INCORRETA sobre 
essas normas.

a) Os veículos precedidos de batedores terão priori-
dade de passagem, respeitadas as demais normas de 
circulação.
b) Quando veículos, transitando por fluxos que se 
cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá 
preferência de passagem: no caso de rotatória, aquele 
que estiver adentrando na rotatória. 
c) Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultra-
passagem, certificar-se de que: quem o precede na 
mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito 
de ultrapassar um terceiro.
d) Quando uma pista de rolamento comportar várias 
faixas de circulação no mesmo sentido, são as da di-
reita destinadas ao deslocamento dos veículos mais 
lentos e de maior porte, quando não houver faixa es-
pecial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas 
à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de 
maior velocidade.
e) Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão pre-
ferência de passagem sobre os demais, respeitadas as 
normas de circulação. 
___________________________________________
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60. Mario, deficiente auditivo, estava conduzindo seu 
veículo sem seu aparelho auxiliar de audição ou próte-
se auditiva, e a utilização do mesmo estava assinalada 
com a letra B em sua CNH que indica “Obrigatório o 
uso de prótese auditiva”. Assinale a alternativa COR-
RETA que traz a infração, penalidade e medida admi-
nistrativa que Mario sofreu.

a) Infração - grave; Penalidade - multa; Medida admi-
nistrativa - remoção do veículo até o saneamento da 
irregularidade ou apresentação de condutor habilitado.
b) Infração – média; Penalidade - multa; Medida admi-
nistrativa - remoção do veículo até o saneamento da 
irregularidade ou apresentação de condutor habilitado.
c) Infração - gravíssima; Penalidade - multa; Medida 
administrativa - retenção do veículo até o saneamento 
da irregularidade ou apresentação de condutor habili-
tado.
d) Infração – leve; Penalidade - multa; Medida admi-
nistrativa - retenção do veículo até o saneamento da 
irregularidade ou apresentação de condutor habilitado.
e) Infração – grave; Penalidade – advertência por es-
crito; Medida administrativa - retenção da CNH até a 
apresentação do aparelho ou prótese auditiva.
___________________________________________

13Divulgação do Gabarito Preliminar 03 (três) dias úteis após a aplicação da provas.


