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ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA A PROVA 
 

1. Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS 
personalizado. 

2. Confira, abaixo, seu nome, inscrição, cargo que você se escreveu, TIPO DE PROVA com número igual 
ao CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPONTAS. 

3. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o Fiscal. 

4. Este Caderno de Provas contém 50(cinquenta) questões numeradas sequencialmente de 1 a 50. 
5. Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais 

adequadamente a responde. 
6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 

provas. 
7. Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS 

devidamente assinado. 
8. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS: 
9. O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas. 
10. A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com 

caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

 
 

11. A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de 
uma alternativa assinalada. 

12. Você dispõe de 04(quatro) horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
13. Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01(uma) hora do seu início. 
14. Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 

calculadora. 
15. Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 
16. A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato. 

......................................................................................................................................................... 
 
 

FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 

NOME: 
 

CARGO: 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

Leia o texto I para responder às questões de 1 a 7. 
 
 
Texto 1 

 

Álcool gel é eficaz na prevenção ao Coronavírus, 
afirma conselho 

O uso de álcool gel para higiene das mãos como 
prevenção ao coronavírus é eficaz. Em nota, o 
Conselho Federal de Química (CFQ) criticou 
a disseminação de fake news por meio de um vídeo, 
com informações equivocadas e incorretas a respeito 
do emprego do álcool gel, divulgado por um 
“químico autodidata”. 
 
Assinada pelo presidente da entidade, José de 
Ribamar Oliveira Filho, a nota do conselho esclarece 
que o álcool etílico (etanol) é um eficiente 
desinfetante de superfícies/objetos e antisséptico de 
pele. “Para este propósito, o grau alcoólico 
recomendado é 70%, condição que propicia a 
desnaturação de proteínas e de estruturas lipídicas da 
membrana celular, e a consequente destruição do 
microrganismo.” 
 
Segundo a entidade, o etanol age rapidamente sobre 
bactérias vegetativas (inclusive microbactérias), 
vírus e fungos, sendo a higienização equivalente e 
até superior à lavagem de mãos com sabão comum 
ou alguns tipos de antissépticos. 
 
O conselho lembra que a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) tornou obrigatória a 
disponibilização de preparação alcoólica (ou sua 
versão em gel) para fricção antisséptica das mãos 
pelos serviços de saúde do país. 
 
A entidade lembra que a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) emitiu uma orientação sobre a eficácia 
da utilização de álcool gel como medida preventiva 
e mitigatória ao Covid-19, tanto nos setores da saúde 
quanto para a comunidade em geral. 
 

“Tão importante quanto proteger a população no que 
diz respeito ao contágio do novo vírus é evitar o 
alarmismo e a viralização de conteúdos sem a devida 
verificação”, afirmou o presidente do CFQ, apelando 
para que a sociedade busque informações válidas e 
de fontes confiáveis, em especial, as emitidas pelas 
autoridades de Saúde. 

Disponível em: https://portalcorreio.com.br. Acesso em 11/03/2020. 

1.  A finalidade do gênero textual apresentado é: 
 

A. Conscientizar as pessoas sobre as diversas 
medidas preventivas contra o coronavírus. 

B. Apresentar para os leitores o detalhamento de 
todos os métodos de disseminação de fake news 
sobre o coronavírus. 

C. Informar sobre a eficácia do uso de álcool gel 
para higiene das mãos como prevenção ao 
coronavírus. 

D. Convencer a sociedade a valorizar a busca de 
informações sobre o coronavírus em fontes 
confiáveis. 

E. Criticar, com traços de intensa subjetividade, os 
prejuízos causados pela veiculação de 
informações equivocadas e incorretas sobre o 
combate ao coronavírus. 
 

2. Considerando as ideias do texto, analise as 
afirmativas abaixo.  
 
I. Pactua do entendimento de que o álcool, 

independentemente de sua concentração 
alcoólica, é suficiente para matar bactérias e 
vírus.  

II. Concorda com a disseminação de fake news 
pela internet e redes sociais para manter a 
população bem informada sobre o novo 
coronavírus.   

III. Desmistifica a divulgação de que o álcool gel é 
ineficaz na prevenção ao coronavírus.  

IV. Exalta a importância do alarmismo e da 
viralização de conteúdos equivocados e 
incorretos para proteger a população do 
contágio do novo vírus. 
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Assinale a opção CORRETA.  

A. Apenas a afirmativa I e IV estão corretas.  
B. Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
C. Apenas a afirmativa IV está correta.  
D. Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
E. Apenas a afirmativa III está correta. 

 
3. Analise o fragmento: “Segundo a entidade, o 

etanol age rapidamente sobre bactérias 
vegetativas (inclusive microbactérias), vírus e 
fungos”. 
 
Assinale a opção CORRETA. 

 
A. Em segundo a entidade..., o termo em destaque é 

um numeral, portanto refere-se ao fato de que o 
Conselho Federal de Química não foi o primeiro 
a tratar da questão do uso do álcool gel na 
prevenção ao coronavírus.  

B. Age é um verbo que pertence a segunda 
conjugação verbal, pois termina com a vogal “e”.  

C. Rapidamente funciona como um adjunto 
adnominal. 

D. Segundo expressa uma ideia de conformidade.  
E. Bactérias é um adjetivo referente à palavra 

“vegetativas”. 
 

4. Assinale a opção que indica o sentido correto do 
emprego do termo “para” no trecho: “O uso de 
álcool gel para higiene das mãos como 
prevenção ao coronavírus é eficaz”. 

 
A. Concessivo.  
B. Finalidade.  
C. Alternativo.  
D. Conclusivo.  
E. Opositivo. 

 
5.  Analise os fragmentos: 
 

I. “[...] a nota do conselho esclarece que o álcool 
etílico (etanol) é um eficiente desinfetante de 
superfícies/objetos e antisséptico de pele.”    

II. “Para este propósito, o grau alcoólico 
recomendado é 70%, condição que propicia a 
desnaturação de proteínas [...].” 

 
Sobre a palavra destacada “que”, assinale a opção 
CORRETA. 

A. Nas duas ocorrências, a palavra “que” é pronome 
relativo, pois substitui substantivos anteriormente 
explicitados. 

B. As duas ocorrências da palavra “que” 
acompanham substantivos, ou seja, são 
classificadas como pronomes adjetivos. 

C. Apenas na segunda ocorrência, a palavra “que” é 
classificada como preposição, sendo fundamental 
para a coesão textual. 

D. Na primeira ocorrência, a palavra “que” inicia 
uma oração coordenada adversativa.  

E. Na segunda ocorrência, a palavra “que” é um 
dêitico, pois serve para recuperar um termo citado 
anteriormente, fazendo-lhe referência.  
 

6. Em: “Em nota, o Conselho Federal de Química 
(CFQ) criticou a disseminação de fake news ”, a 
regência verbal de criticou é justificada, pois é 
um verbo: 

 
I. Transitivo direto e necessita de 

complemento.  
II. Transitivo indireto e necessita de um objeto 

indireto.  
III. Considerado de sentido completo, por isso 

não exige complemento para integrar o seu 
sentido.  

IV. Que está acompanhado de um objeto sem 
preposição.  

V. Que necessita da preposição “a” para 
estabelecer regência verbal com o seu 
complemento.  
 

Estão CORRETAS: 
 

A. I e IV.  
B. I, II e V.  
C. II, III e IV. 
D. I, III e V.  
E. II, IV e V. 
 

7.  “Em nota, o Conselho Federal de Química 
(CFQ) criticou a disseminação de fake news por 
meio de um vídeo, com informações equivocadas 
e incorretas a respeito do emprego do álcool gel, 
divulgado por um “químico autodidata”.” 

 
Assinale a opção que indica as palavras que podem 
substituir nota e disseminação, respectivamente, 
sem alterar o sentido do texto. 
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A. Anotação – Aglomeração. 
B. Previsão – Concentração. 
C. Comunicado – Propagação. 
D. Determinação – Obstrução. 
E. Suspeição – Cumulação. 

 
Texto 2  

Leia o texto seguinte para responder às questões de 8 
e 9. 

 
https://www.google.com. Acesso em 11/03/2020. 

 
8.  Sobre a tirinha, é CORRETO afirmar que: 

 
A. A linguagem não verbal faz uso apenas da língua 

escrita para ampliar o entendimento da tirinha. 
B. O uso da linguagem verbal tornar-se irrelevante 

para a compreensão da tirinha. 
C. O uso da linguagem não verbal não influencia o 

leitor na compreensão da tirinha. 
D. A presença simultânea das linguagens verbal e 

não verbal colabora para o entendimento da 
tirinha. 

E. A sequência dos fatos relatados nas imagens é 
desfavorável à compreensão da tirinha. 

9. Assinale a opção que contém a explicação 
ADEQUADA para o emprego das vírgulas nos 
trechos: “Pai, o que é “machismo?” e “Não se 
mete, Fê!”. 

 
A. Separam apostos. 
B. Isolam vocativos.  

C. Isolam expressões explicativas, corretivas ou 
continuativas.  

D. Separam termos coordenados em uma oração.  
E. Introduzem um esclarecimento ou uma síntese do 

que será dito posteriormente. 

Texto 3 

 

https://www.todoestudo.com.br. Acesso em 11/03/2020. 

10. Em: “Eu sou produtora de biografias orais 
não autorizadas!”, a figura de linguagem presente 
é: 

 
A. Eufemismo. 
B. Aliteração. 
C. Catacrese. 
D. Anáfora. 
E. Gradação. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Analise as seguintes afirmações sobre 
neoliberalismo. 

 
I. O neoliberalismo é uma corrente de pensamento 

político e econômico que remete à Escola 
Austríaca. 

II. Um dos primeiros governos a implementar 
princípios neoliberais foi o governo de Margaret 
Thatcher, na Inglaterra, em meados de 1980. 

III. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Ronald 
Reagan foi pioneiro na implementação do 
neoliberalismo.  

IV. Milton Friedman e Friedrich Hayek são 
economistas com pensamentos alinhados ao 
neoliberalismo. 
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Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A. I, II, III. 
B. II, IV. 
C. III, IV. 
D. I, II, IV. 
E. I, II, III, IV. 

 
12. Ariano Suassuna foi um escritor e dramaturgo 

brasileiro, autor do Auto da Compadecida, 
considerada sua obra prima. Sua genialidade 
artística e as referências sobre cultura e folclore 
nordestino tornaram a obra mundialmente 
conhecida e adaptada ao cinema e televisão. 
Ariano Suassuna também foi professor e 
idealizador do Movimento Armorial, que visa 
difundir o desenvolvimento e conhecimento das 
formas de expressão populares tradicionais. 

 
Conhecido ainda por suas frases célebres, qual 
das seguintes frases NÃO foi dita por ele? 

 
A. ” Não troco meu ‘oxente’ pelo ‘ok’ de ninguém.” 
B. “Você pode escrever sem erros ortográficos, mas 

ainda escrevendo com uma linguagem coloquial.” 
C. “O dinheiro não traz felicidade – para quem não 

sabe o que fazer com ele.” 
D. “Dizem que tudo passa e o tempo duro tudo 

esfarela.” 
E. “A humanidade se divide em dois grupos, os que 

concordam comigo e os equivocados.” 
 
13. Acerca dos conhecimentos sobre a cidade de 

Cabedelo, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. A cidade de Cabedelo foi fundada em 04 de 
novembro de 1585, em torno de uma 
fortaleza construída por portugueses com o 
objetivo de defender a entrada do estuário do 
rio 

II. Paraíba e a cidade de Filipeia de Nossa 
Senhora das Neves, atual João Pessoa. 

III. O primeiro trecho da estrada de ferro foi 
construído em 1886, ligando o porto de 
Cabedelo à capital do Estado. 

IV. O nome da cidade provém das dunas de areia 
finíssimas que se formavam na praia. 
 
Podemos afirmar que: 

 
A. I e II são verdadeiras. 

B. I e IV são verdadeiras. 
C. II e III são verdadeiras. 
D. I, II, III e IV são verdadeiras.  
E. I, II e III são falsas. 
 
14. Pandemia é um termo utilizado para descrever 

uma situação em que determinada doença 
apresenta uma distribuição em larga escala, 
espalhando-se por diversos países. Uma das 
maiores pandemias que já afligiram a 
humanidade foi a gripe espanhola, entre os nos de 
1918 e 1920, em que cerca de 50 milhões de 
pessoas morreram. Atualmente o mundo enfrenta 
uma nova pandemia com o surgimento da doença 
COVID-19, transmitida através do coronavírus - 
SARS CoV-2.  

 
Considerando as seguintes afirmações acerca do 
tema, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A. O primeiro caso da pandemia pelo novo coronavírus 

foi identificado em Wuhan, na China. Desde então, os 
casos começaram a se espalhar rapidamente pelo 
mundo: primeiro pelo continente asiático, e depois por 
outros países. 

B. Todos os países adotaram as mesmas medidas para 
enfrentar o coronavírus.  

C. Ainda não há uma vacina específica para o novo 
coronavírus. Muitos pesquisadores estão utilizando de 
diferentes estratégias para a criação da vacina. 

D. A transmissão acontece de uma pessoa doente para 
outra ou por contato próximo por meio de gotículas de 
saliva, espirro, tosse, e isto reforça a importância das 
medidas de higiene adequadas para se evitar o 
contágio. 

E. O aspecto mais temido da doença, além de sua imensa 
facilidade de disseminação, é a gravidade que a lesão 
pulmonar pode atingir. 

 
15. O desenvolvimento sustentável costuma ser 

definido como a capacidade de manter o 
crescimento econômico de um determinado 
território de forma a conservar seus recursos 
naturais para que eles sejam garantidos para as 
gerações futuras.  
 
Existem muitas medidas para promover o 
desenvolvimento sustentável. Qual das medidas 
abaixo NÃO se encaixa neste perfil: 
 

A. Substituição de agrotóxicos e produtos químicos 
por elementos da agricultura orgânica. 
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B. Redução do uso de fontes de energia que agridem 
o meio ambiente, incentivando produção de 
energia a partir de usinas eólicas e solares. 

C. Intensificar as políticas de reciclagem. 
D. Expandir a distribuição das terras e espaços 

agricultáveis para aumentar os avanços da 
agropecuária sobre as florestas. 

E. Preservação de espécies animais e vegetais para 
manutenção do equilíbrio ecológico. 

 
INFORMÁTICA 

 
16. A Unidade Central de Processamento, também 

conhecida por CPU (abreviatura inglesa para 
Central Processing Unit ), é o componente do 
computador responsável por executar as 
instruções de programas. Os elementos mais 
básicos das CPUs são os transistores, e suas 
principais funções são amplificar ou atenuar a 
intensidade da corrente elétrica. 
 
Sobre os transistores, analise as sentenças a 
seguir 
 

I. A maioria dos transistores é feita de silício 
ou germânio. 

II. Gordon Earle Moore profetizou que a 
quantidade de transistores que poderiam ser 
colocados em uma mesma área dobraria a 
cada 18 meses, mantendo-se o mesmo custo 
de fabricação, e esta profecia ficou conhecida 
como Lei de Moore. 

III. Uma das formas de tornar os computadores 
mais rápidos é adicionar transistores ao 
rocessador. No entanto, um dos desafios  
associados é que mais calor é dissipado, e 
por esta razão é preciso pensar em estratégias 
para resfriar a CPU. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 
 

A. I. 
B. II. 
C. I, II. 
D. I, II, III. 
E. I, III. 

 
17. Sobre os atalhos do programa Word (pacote 

Office 2010), analise as seguintes afirmações. 
 

I. Ctrl + S é um atalho para salvar o 
documento.  

II. Ctrl + K é um atalho para inserir um 
hiperlink.  

III. Ctrl + A é um atalho para abrir um 
documento.  

IV. Ctrl + B é um atalho para transformar o texto 
selecionado em negrito.  

V. Ctrl + O é um atalho para criar um novo 
documento.  

 
Estão CORRETAS: 
 
A. I, II, III. 
B. I, II, III, IV. 
C. II, III, IV. 
D. II, III, V. 
E. I, II, III, IV, V. 
 
18. Na última década, o paradigma de 

computação na nuvem tem sido adotado 
amplamente por empresas públicas e privadas, 
com o objetivo de tornar suas operações mais 
eficientes. Dentro desse paradigma se destaca o 
armazenamento em nuvem, modelo que permite o 
armazenamento de dados em servidores que 
ficam hospedados em provedores de computação 
na nuvem.  
 
Sobre o armazenamento em nuvem, é 
INCORRETO afirmar que: 

 
A. Os servidores da nuvem apenas permitem o 

armazenamento de documentos, planilhas, 
apresentações, imagens e vídeos. 

B. Arquivos armazenados na nuvem podem ser 
acessados de diferentes plataformas: 
computadores de mesa, notebooks, e 
smartphones. 

C. É possível utilizar alguns serviços de 
armazenamento em nuvem sem instalar 
programas, bastando apenas utilizar o navegador 
de Internet. 

D. Uma das vantagens do modelo de armazenamento 
em nuvem para empresas é que as empresas não 
precisam adquirir recursos de hardware 
específicos para este fim. 

E. Ao se utilizar de serviços de computação em 
nuvem, como por exemplo o armazenamento em 
nuvem, empresas evitam os custos associados a 
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manter um espaço físico para os servidores de 
armazenamento. 

 
19. Um firewall é um sistema implementado em 

software ou hardware, que aplica uma política de 
segurança com objetivo de proteger uma rede 
local de ameaças externas ou outros host na 
própria rede.  
 
Sobre os firewalls, analise as seguintes 
afirmações: 

 
I. Todo o tráfego que entra e sai da rede passa 

necessariamente por um firewall. 
II. Um firewall pode bloquear portas específicas, 

endereços IP, e sites, mas não tem capacidade 
de identificar e bloquear pacotes de tipos ou 
conteúdo específicos.  

III. Uma das funções de firewalls é proteger contra 
infecções de vírus e outros tipos de malware.  

IV. São tipos de firewall: filtro de pacotes, filtro 
de estado de sessão, filtro de gateway de 
aplicação, gerenciamento unificado de 
ameaças.  

 
Estão CORRETAS: 
 
A. I. 
B. I e II. 
C. I, II, III. 
D. I, IV. 
E. I, II, III, IV. 
 
20. Sobre os atalhos do navegador Google Chrome, 

analise as seguintes afirmações: 
 

I. Ctrl + T: abre nova aba.  
II. Ctrl + Shift + T: reabre a última aba que foi 

fechada.  
III. Ctrl + N: abre a aba com status dos 

downloads.  
IV. Ctrl + J: abre uma nova instância do Google 

Chrome.  
V. Ctrl + L: permite buscar por uma palavra na 

página.  
 

Estão CORRETAS: 
 
A. I. 
B. I, II. 
C. I, II, III. 

D. I, II, III, IV. 
E. I, II, III, IV, V. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. O Agente Público é toda pessoa física que 

presta serviço público para a Administração 
Pública Direta (Estado) e Indireta (autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedade de 
economia mista). Exercem cargos, emprego, 
mandato e função públicos. 

De acordo com as espécies de funções públicas, 
atribua: 

1. Para Servidor Público. 
2. Para Empregado público (funcionário). 

 
(   ) É uma espécie de gênero. 
(  )Aqueles que mantiverem vínculo profissional 

permanente com a Administração Direta, as 
Autarquias e Fundações de direito público, 
ou seja, com pessoas de direito público. 

(   ) Mantém relação com o estado em regime 
estatutário (Regime estatutário).  

(   ) Mantém relação com o estado em regime 
celetista. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A. 1, 2, 2, 1. 
B. 2, 1, 1, 2. 
C. 1, 1, 1, 2. 
D. 2, 2, 1, 1. 
E. 1, 2, 1, 2. 
 
22. “É um detentor de pequenas parcelas 

delegadas pelo poder público, torna o seu ato 
lícito por meio do uso de suas atribuições. É 
aquele que está sujeito a uma hierarquia 
constitucional, independente de a administração 
pública ser direta ou indireta”. 

 
O conceito refere-se aos: 

 
A. Agentes Administrativos. 
B. Agentes Políticos. 
C. Agentes Delegados. 
D. Agentes Honoríficos. 
E. Agentes Credenciados. 
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23. As formas mais aplicadas do abuso de poder: 
excesso e desvio de poder se manifestam por 
meio de(a): 

 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A. Excessos e do desvio de poder. 
B. Atuação dentro dos limites de sua competência.  
C. Adoção de Conduta abusiva. 
D. Afastamento do interesse público nos atos 

administrativos.  
E. Perseguições ou favoritismos governamentais. 
 
24. No decorrer de suas atribuições, os 

servidores públicos são responsabilizados por 
seus atos, podendo cometer infrações das quais 
são classificadas em: 
 

I. Administrativa. 
II. Civil.  

III. Criminal.  
 

Está(ão) CORRETA(S): 
 
A. II. 
B. II, III. 
C. I. 
D. I, II, III. 
E. I, II.  

 
25. De acordo com o art. 158 do Decreto nº 2.848/40 

“Constranger alguém, mediante violência ou 
grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou 
para outrem indevida vantagem econômica, a 
fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer 
alguma coisa”, pena de: 
 

A. Reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 
B. Reclusão, de quatro a seis anos, e multa. 
C. Reclusão, de quatro a oito anos, e multa. 
D. Reclusão, de dois a seis anos, e multa. 
E. Reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

 
26. De acordo com o art. 131 do Decreto nº 2.848/40 

“Praticar, com o fim de transmitir a outrem 
moléstia grave de que está contaminado, ato 
capaz de produzir o contágio”, pena de: 
 

A. Reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
B. Reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 
C. Reclusão, de três a quatro anos, e multa. 

D. Reclusão, de quatro a cinco anos, e multa. 
E. Reclusão, de cinco a seis anos, e multa. 

 
27. De acordo com o art. 313-A do Decreto nº 

2.848/40 “Inserir ou facilitar, o funcionário 
autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou 
excluir indevidamente dados corretos nos 
sistemas informatizados ou bancos de dados da 
Administração Pública com o fim de obter 
vantagem indevida para si ou para outrem ou para 
causar dano”, pena de: 
 

A. Reclusão, de um a dois anos, e multa. 
B. Reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 
C. Reclusão, de dois a doze anos, e multa. 
D. Reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 
E. Reclusão, de cinco a oito anos, e multa. 

 
28. De acordo com o art. 317, do Decreto nº 

2.848/40 , “Solicitar ou receber, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem:”, é crime qualificado denominado de: 
 

A. Concussão. 
B. Excesso de exação. 
C. Corrupção passiva. 
D. Facilitação de contrabando ou descaminho. 
E. Prevaricação. 

 
29. De acordo com o art. 323, § 1º do Decreto nº 

2.848/40, “Abandonar cargo público, fora dos 
casos permitidos em lei e que o fato resulta 
prejuízo público”, pena de: 
 

A. Detenção, de dois meses a um ano, e multa. 
B. Detenção, de três meses a um ano, e multa. 
C. Detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
D. Detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 
E. Detenção, de um ano a dois anos, e multa. 

 
30. De acordo com o art. 333, do Decreto nº 

2.848/40, “ um crime de Corrupção Ativa” é 
caracterizado por: 
 

A. Importar ou exportar mercadoria proibida. 
B. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de 

direito ou imposto devido pela entrada, pela saída 
ou pelo consumo de mercadoria. 
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C. Oferecer ou prometer vantagem indevida a 
funcionário público, para determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar ato de ofício. 

D. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para 
outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a 
pretexto de influir em ato praticado por 
funcionário público no exercício da função. 

E. Usurpar o exercício de função pública. 
 

31. As placas de atrativo turístico indicam e 
orientam o condutor da localização das atrações 
turísticas locais. A Placa de Atrativo Turístico, 
abaixo é denominada de: 

 

 
 
A. Placa de Orientação de Sentido (Placa Diagrama). 
B. Placa Indicativa de Distância. 
C. Placa Indicativa de Sentido. 
D. Placa Indicativa de Sentido (Posicionamento na 

Pista). 
E. Placa de Identificação de Atrativo Turístico. 

 
32. As placas de trânsito têm como objetivo manter 

o fluxo de trânsito em ordem e em segurança. A 
Categoria da Placa abaixo é: 

 
 
 
 

 

 

 

A. Placa de Sinalização de Obras. 
B. Placa de Advertência. 
C. Placa de Indicação. 
D. Placa de Regulamentação. 
E. Placa Educativa. 

33. A Placa de Trânsito abaixo, indica: 
 

 

 

 

 

A. Sinalização Especial de Advertência para vias de 
trânsito rápido. 

B. Sinalização Especial de  Advertência para 
faixas  ou pistas exclusivas de ônibus. 

C. Sinalização Especial de Advertência para 
pedestre. 

D. Sinalização Especial de Advertência para 
restrições ou imposições para os usuários de via. 

E. Sinalização Especial de Advertência para 
condições da pista ou climáticas. 
 

34. As placas indicam e orientam o condutor sobre 
o local ou destino. As de fundo azul identificam o 
local e, as de fundo verde orientam o condutor do 
destino, utilizando setas e a indicação dos kms. O 
conceito refere-se à: 
 

A. Placa de Serviços Auxiliares. 
B. Placa de Sinalização de Obras. 
C. Placa de Advertência. 
D. Placa Educativa. 
E. Placa de Indicação. 

 
35. A mensagem da Placa abaixo têm como função 

levar mensagens para os transeuntes. Contêm 
mensagens como, entre outras, como: “verifique 
os freios” ou “use cinto de segurança”. 

 

 

 

 

 

 
 
O conceito refere-se à: 
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A. Placa de Indicação. 
B. Placa de Sinalização de Obras. 
C. Placa de Advertência. 
D. Placa Educativa. 
E. Placa de Serviços Auxiliares. 

 
36.  Segundo o art. 105 do Código de Trânsito 

Brasileiro, “são equipamentos obrigatórios dos 
veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo 
CONTRAN”, EXCETO: 
 

I. Cinto de segurança, conforme 
regulamentação específica do CONTRAN, 
incluindo os veículos destinados ao 
transporte de passageiros em percursos em 
que seja permitido viajar em pé. 

II. Para os veículos de transporte e de condução 
escolar, os de transporte de passageiros com 
mais de dez lugares e os de carga com peso 
bruto total superior a quatro mil, quinhentos 
e trinta e seis quilogramas, equipamento 
registrador instantâneo inalterável de 
velocidade e tempo. 

III. Encosto de cabeça, para todos os tipos de 
veículos automotores, segundo normas 
estabelecidas pelo CONTRAN. 

IV. Dispositivo destinado ao controle de emissão 
de gases poluentes e de ruído, segundo 
normas estabelecidas pelo CONTRAN. 

V. Para as bicicletas, a campainha, sinalização 
noturna dianteira, traseira, lateral e nos 
pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. 

VI. Equipamento suplementar de retenção - air 
bag frontal para o condutor e o passageiro do 
banco dianteiro.  

Estão CORRETAS: 
 

A. I, III, IV, V, VI. 
B. II, III, IV, V, VI. 
C. I, II, III, V, VI. 
D. II, III, IV, VI. 
E. I, II, III, IV, V, VI. 
 
37. Segundo o art. 108 do Código de Trânsito 

Brasileiro, “Onde não houver linha regular de 
ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a 
via poderá autorizar, a título precário, o transporte 
de passageiros em veículo de carga ou misto, 

desde que obedecidas as condições de segurança 
estabelecidas neste Código e pelo CONTRAN”. 
 
 A autorização NÃO poderá exceder: 

 

A. A dois meses, prazo a partir do qual a autoridade 
pública responsável deverá implantar o serviço 
regular de transporte coletivo de passageiros, em 
conformidade com a legislação pertinente e com 
os dispositivos deste Código.  

B. A três meses, prazo a partir do qual a autoridade 
pública responsável deverá implantar o serviço 
regular de transporte coletivo de passageiros, em 
conformidade com a legislação pertinente e com 
os dispositivos deste Código.  

C. A seis meses, prazo a partir do qual a autoridade 
pública responsável deverá implantar o serviço 
regular de transporte coletivo de passageiros, em 
conformidade com a legislação pertinente e com 
os dispositivos deste Código.  

D. A doze meses, prazo a partir do qual a autoridade 
pública responsável deverá implantar o serviço 
regular de transporte coletivo de passageiros, em 
conformidade com a legislação pertinente e com 
os dispositivos deste Código.  

E. A dezoito meses, prazo a partir do qual a 
autoridade pública responsável deverá implantar 
o serviço regular de transporte coletivo de 
passageiros, em conformidade com a legislação 
pertinente e com os dispositivos deste Código.  
 

38. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, são 
vias terrestres urbanas, EXCETO: 

 
A. As ruas e avenidas. 
B. Os caminhos e passagens. 
C. As praias abertas à circulação pública. 
D. As vias internas pertencentes aos condomínios 

constituídos por unidades autônomas. 
E. As vias e áreas de estacionamento de 

estabelecimentos privados de uso coletivo.    
 

39. Com base no Código de Trânsito Brasileiro, 
analise os conceitos e assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A. ETILÔMETRO - aparelho destinado à medição 

do teor alcoólico no ar alveolar.   
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B. CATADIÓPTRICO - dispositivo de reflexão e 
refração da luz utilizado na sinalização de vias e 
veículos (olho-de-gato). 

C. FREIO DE SERVIÇO - dispositivo destinado a 
manter o veículo imóvel na ausência do condutor 
ou, no caso de um reboque, se este se encontra 
desengatado.  

D. INTERSEÇÃO - todo cruzamento em nível, 
entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas 
formadas por tais cruzamentos, entroncamentos 
ou bifurcações. 

E. LUZ DE POSIÇÃO (lanterna) - luz do veículo 
destinada a indicar a presença e a largura do 
veículo. 

 
40. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 

é Competência do CONTRAN: 
 

     Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a 

aplicação das multas por infrações, a arrecadação 
e o repasse dos valores arrecadados. 

B. Julgar os recursos interpostos contra decisões. 
C. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas 

de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições. 
D. Dirimir conflitos sobre circunscrição e 

competência de trânsito no âmbito dos 
Municípios. 

E. Responder a consultas relativas à aplicação da 
legislação e dos procedimentos normativos de 
trânsito. 

 
41. A respeito do Código de Trânsito, em seu art. 

143, “os candidatos poderão habilitar-se nas 
categorias de A a E, obedecida a seguinte 
gradação, analise os itens: 

I. Categoria A - condutor de veículo 
motorizado de duas ou três rodas, com ou 
sem carro lateral. 

II. Categoria B - condutor de veículo 
motorizado, não abrangido pela categoria A, 
cujo peso bruto total não exceda a dois mil e 
quinhentos quilogramas e cuja lotação não 
exceda a quatro lugares, excluído o do 
motorista. 

III. Categoria C - condutor de veículo 
motorizado utilizado em transporte de carga, 
cujo peso bruto total exceda a três mil e 
quinhentos quilogramas. 

IV. Categoria D - condutor de veículo 
motorizado utilizado no transporte de 
passageiros, cuja lotação exceda a oito 
lugares, excluído o do motorista. 

V. Categoria E - condutor de combinação de 
veículos em que a unidade tratora se 
enquadre nas categorias B, C ou D e cuja 
unidade acoplada, reboque, 
semirreboque, trailer ou articulada tenha 
6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de 
peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 
(oito) lugares. 

Estão CORRETAS: 

A. II, III, IV, V. 
B. I, II, III, V. 
C. I, II, III, IV, V. 
D. I, III, IV, V. 
E. I, II, IV, V. 

 
42. De acordo com o CTB, art. 145. “Para habilitar-

se nas categorias D e E ou para conduzir veículo 
de transporte coletivo de passageiros, de 
escolares, de emergência ou de produto perigoso, 
o candidato deverá preencher os seguintes 
requisitos”: 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

A. Ser maior de dezoito anos. 
B. Estar habilitado no mínimo há dois anos na 

categoria B, ou no mínimo há um ano na 
categoria C, quando pretender habilitar-se na 
categoria D. 

C. Estar habilitado no mínimo há um ano na 
categoria C, quando pretender habilitar-se na 
categoria E. 

D. Não ter cometido nenhuma infração grave ou 
gravíssima ou ser reincidente em infrações 
médias durante os últimos doze meses. 

E. Ser aprovado em curso especializado e em curso 
de treinamento de prática veicular em situação de 
risco, nos termos da normatização do 
CONTRAN. 

43. De acordo com o CTB, art, “a velocidade 
máxima permitida para a via será indicada por 
meio de sinalização, obedecidas suas 
características técnicas e as condições de trânsito. 
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Onde não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima nas vias urbanas”, é de: 

 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A. Oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito 

rápido. 
B. Sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais. 
C. Quarenta quilômetros por hora, nas vias 

coletoras. 
D. Trinta quilômetros por hora, nas vias locais. 
E. Quarenta quilômetros por hora nas vias de 

trânsito lento. 
 

44. Segundo o Código Penal, art. 135, “deixar de 
prestar assistência, quando possível fazê-lo sem 
risco pessoal, à criança abandonada ou 
extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao 
desamparado ou em grave e iminente perigo; ou 
não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade 
pública”, a pena é de: 
 

A. Detenção de 6 (seis) a 8 (oito) meses ou multa. 
B. Detenção de 9 (nove) a 10 (dez) meses ou multa. 
C. Detenção de 01 (um ) a 6 ( seis ) meses ou multa. 
D. Detenção de 01 ( um ) a 2 ( dois ) anos ou multa. 
E. Detenção de 02 ( dois ) a 3 ( três ) anos ou multa. 

 
45. Nesse caso, em relação aos procedimentos dos 

Primeiros Socorros, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

A. Movimentar o acidentado para lhe dar mais 
conforto e segurança. 

B. Imobilizar o local atingido usando talas, que 
podem ser improvisadas com papelão, bengala, 
tapete do automóvel, triângulo, galho de árvore 
ou qualquer outro objeto reto e rígido. 

C. Não colocar o osso no lugar, porque pode ocorrer 
perfuração de órgãos ou rompimento de veias ou 
artérias. 

D. Amarrar a tala com tiras de pano, em lugares 
acima e abaixo do local fraturado. 

E. A pessoa deve ser encaminhada ao hospital. 
 

46. De acordo com o CTB, art. 256,” a autoridade 
de trânsito, na esfera das competências 
estabelecidas no C e dentro de sua circunscrição, 
deverá aplicar, às infrações nele previstas, as 
seguintes penalidades”: 

I. Advertência por escrito. 
II. Multa. 

III. Suspensão do direito de dirigir. 
IV. Cassação da Carteira Nacional de 

Habilitação. 
V. Cassação da Permissão para Dirigir. 

VI. Frequência obrigatória em curso de 
reciclagem. 

Estão CORRETAS: 
 

A. I, II, III, IV, V. 
B. I, II, III, IV, VI.  
C. I, II, III, VI. 
D. I, II, IV, V, VI. 
E. I, II, III, IV, V, VI. 

 
47. De acordo com o CTB, art. 293, “a penalidade 

de suspensão ou de proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação, para dirigir veículo 
automotor, tem a duração de”: 

 
A. Um ano a dois anos. 
B. Dois meses a cinco anos.  
C. Um mês a dois anos. 
D. Dois anos a cinco anos. 
E. Três meses a três anos. 
 
48. Segundo o Código de Transito Brasileiro, as 

infrações cometidas em relação às resoluções do      
CONTRAN terão suas penalidades e medidas 
administrativas definidas nas próprias 
resoluções. No art. 162, inciso III, “dirigir veículo 
com Carteira Nacional de Habilitação ou 
Permissão para Dirigir de categoria diferente da 
do veículo que esteja conduzindo”, a infração 
será: 

Assinale a opção CORRETA:         

A. Infração - grave; Penalidade - multa (duas 
vezes). Penalidade Medida administrativa - 
retenção do veículo até a apresentação de 
condutor habilitado. 

B. Infração - gravíssima; Penalidade - multa (duas 
vezes). Penalidade Medida administrativa - 
retenção do veículo até a apresentação de 
condutor habilitado. 

C. Infração - leve; Penalidade - multa (duas 
vezes). Penalidade Medida administrativa - 
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retenção do veículo até a apresentação de 
condutor habilitado. 

D. Infração - gravíssima; Penalidade – multa: multa 
(cinco vezes); Penalidade Medida administrativa - 
retenção do veículo até a apresentação de 
condutor habilitado. 

E. Infração - grave; Penalidade -  multa (três vezes). 
Penalidade Medida administrativa - retenção do 
veículo até a apresentação de condutor habilitado. 

49. Segundo o Código de Transito Brasileiro, art. 
175, “utilizar-se de veículo para demonstrar ou 
exibir manobra perigosa, mediante arrancada 
brusca, derrapagem ou frenagem com 
deslizamento ou arrastamento de pneus”, a 
infração será: 

Assinale a opção CORRETA:         

A. Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez 
vezes), suspensão do direito de dirigir e 
apreensão do veículo; Medida administrativa - 
recolhimento do documento de habilitação e 
remoção do veículo. 

B. Infração - gravíssima; Penalidade - multa, 
suspensão do direito de dirigir e apreensão do 
veículo; Medida administrativa - recolhimento do 
documento de habilitação e remoção do veículo. 

C. Infração - grave; Penalidade - multa (dez vezes), 
suspensão do direito de dirigir e apreensão do 
veículo; Medida administrativa - recolhimento do 
documento de habilitação e remoção do veículo. 

D. Infração - média; Penalidade - multa (dez vezes), 
suspensão do direito de dirigir e apreensão do 
veículo; Medida administrativa - recolhimento do 
documento de habilitação e remoção do veículo. 

E. Infração - leve; Penalidade - multa (dez vezes), 
suspensão do direito de dirigir e apreensão do 
veículo; Medida administrativa - recolhimento do 
documento de habilitação e remoção do veículo. 
 

50. Segundo o Código de Transito Brasileiro, art. 
art. 176, “deixar o condutor envolvido em 
acidente com vítima”:    

   
I. De prestar ou providenciar socorro à vítima, 

podendo fazê-lo. 
II. De adotar providências, podendo fazê-lo, no 

sentido de evitar perigo para o trânsito no 
local. 

III. De preservar o local, de forma a facilitar os 
trabalhos da polícia e da perícia. 

IV. De adotar providências para remover o 
veículo do local, quando determinadas por 
policial ou agente da autoridade de trânsito. 

V. De identificar-se ao policial e de lhe prestar 
informações necessárias à confecção do 
boletim de ocorrência: 

 
A punição é de: 

 
A. Infração - gravíssima; Penalidade - multa (duas 

vezes) e suspensão do direito de dirigir; Medida 
administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação. 

B. Infração - grave; Penalidade - multa (cinco 
vezes) e suspensão do direito de dirigir; Medida 
administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação. 

C. Infração - leve; Penalidade - multa (cinco vezes) 
e suspensão do direito de dirigir; Medida 
administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação. 

D. Infração - grave; Penalidade - multa (três vezes) 
e suspensão do direito de dirigir; Medida 
administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação. 

E. Infração - gravíssima; Penalidade - multa (cinco 
vezes) e suspensão do direito de dirigir; Medida 
administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


