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QUESTÕES DE 01 A 15 - 
LÍNGUA PORTUGUESA /

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

Leia atentamente o texto a seguir, escrito por  Rachel 
de Queiroz, para responder as próximas questões.

“Abro um pacote de correspondência atrasada, e na 
grande maioria dos que me escrevem encontro pes-
soas que me pedem a receita de ‘vencer’, ou me con-
tam as suas esperanças de ‘ser alguém’. A fórmula é 
empregada por todos nestas mesmas palavras, e de 
Mato Grosso e do Amazonas, da quieta cidade minei-
ra ou da pequena cidade grande de São Paulo, todos 
eles me dizem a mesma coisa: querem ser alguém. O 
que eles chamam ‘ser alguém’ é aparecer nos jornais, 
nas revistas, nas estações de rádio. E ante isso eu 
me encolho e não lhes digo nada, e eles muitas vezes 
se zangam e me traduzem o seu ressentimento em 
novas cartas. Ora, valha-me Deus, caríssimos! Como 
é que hei de responder? Já tenho respondido muito, 
aqui mesmo por esta coluna, mas não custa repetir, 
se vocês fazem questão. É que para mim, para nós, 
ser ‘alguém’, no sentido em que vocês pensam, é não 
ser coisa nenhuma. É um sacrifício, um fracasso, uma 
imolação. É ser apenas um nome impresso, uma cara 
escrachada, um jingle de rádio. Conformar-se o tal ‘al-
guém’ à figura que artificialmente ele ajudou o público 
a criar em torno de si, encher o molde do figurino que 
lhe traçaram, realizar perante a plateia a personalidade 
que o público deseja – e isso, naturalmente, às expen-
sas da sua própria personalidade, dos seus próprios 
desejos e das suas próprias preferências e repugnân-
cias. Ser alguém é não ser ninguém, é ser um bone-
co, uma voz, uma assinatura. Só no anonimato e no 
silêncio é que se pode ser realmente alguém. Na paz 
e na decência da vida particular o homem entregue 
aos seus pensamentos é dono do mundo inteiro e na 
verdade então ele é alguém. Tudo que tem a seu redor 
é seu, pode usar e abusar dos seus sonhos, das suas 
palavras – do presente e do futuro”. (“Ser alguém”, de 
Rachel de Queiroz, com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se afir-
mar que a autora:

a) enfatiza como diferentes regiões do país têm visões 
distintas sobre “ser alguém”.
b) faz uma crítica à imagem equivocada que muitos 
têm sobre o que é a fama.
c) julga essencial que todos busquem aparecer nos 
jornais, revistas e rádios.
d) tinha o costume de responder, uma a uma, as car-
tas que recebia de seus leitores.
e) considera que o homem só se realiza quando está 
bem integrado socialmente.
__________________________________________

02. Em relação à oração “Abro um pacote de corres-
pondência atrasada”, pode-se afirmar que o seu sujei-
to é:

a) composto.
b) “correspondência”.
c) inexistente.
d) oculto.
e) indeterminado.
___________________________________________
03. No trecho “contam as suas esperanças de ‘ser al-
guém’”, a expressão “ser alguém” aparece entre as-
pas. Isso ocorre porque a expressão é:

a) uma gíria.
b) uma citação.
c) um arcaísmo.
d) um neologismo.
e) um estrangeirismo.
___________________________________________
04. Em relação ao gênero literário a que pertence o 
trecho em destaque, pode-se afirmar que se aproxima 
mais de:

a) canção.
b) crônica.
c) poema.
d) romance.
e) teatro.
___________________________________________
05. Quanto à sintaxe da oração “não lhes digo nada”, 
utiliza-se o pronome “lhes” porque o verbo utilizado 
carrega:

a) reflexividade.
b) irregularidade.
c) impessoalidade.
d) intransitividade.
e) transitividade indireta.
___________________________________________
06. No trecho “o homem entregue aos seus pensa-
mentos é dono do mundo inteiro”, o substantivo “ho-
mem” é empregado no sentido de:

a) qualquer pessoa, planta ou animal.
b) qualquer um do gênero humano.
c) leitores e escritores, exclusivamente.
d) indivíduos do gênero feminino, apenas.
e) indivíduos do gênero masculino, apenas.
___________________________________________
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07. Marque a alternativa que contém um trecho, ex-
traído do texto selecionado, que melhor resume a 
mensagem central que a autora buscou transmitir.

a) “A fórmula é empregada por todos nestas mesmas 
palavras”.
b) “E ante isso eu me encolho e não lhes digo nada”.
c) “Ora, valha-me Deus, caríssimos! Como é que hei 
de responder?”.
d) “É um sacrifício, um fracasso, uma imolação”.
e) “Só no anonimato e no silêncio é que se pode ser 
realmente alguém”.
__________________________________________
08. Em dado momento, a autora afirma que “ser al-
guém” é às vezes “um sacrifício, um fracasso, uma 
imolação”. Em relação ao termo “imolação”, marque 
a alternativa que indica um de seus possíveis sinô-
nimos.

a) Aprazimento.
b) Abnegação.
c) Deleite.
d) Oásis.
e) Refrigério.
__________________________________________
Considere o relato a seguir, de autoria do escritor 
Otto Lara Resende, para responder as próximas 
questões. 

“Como não sou muito novidadeiro, custei um pouco 
a aderir à secretária eletrônica. E até hoje não tenho 
computador, ou processador de texto, apesar de lidar 
bem com um teclado. Já experimentei e não me saí 
mal. Mas as mudanças vão ficando cada vez mais 
difíceis, com o passar do tempo. Não é só questão 
de idade. É também de temperamento. O comodista 
não quer mudar de hábitos. E resiste ao que é me-
lhor, mais confortável, só porque é novo. Não, não é 
o meu caso. Assim que se tornou tecnicamente con-
fiável, aderi à secretária eletrônica. Para quem não 
tem secretária de carne e osso e é o contínuo de si 
mesmo, como é o meu caso, a eletrônica é uma mão 
na roda. Já estou na terceira, não porque seja infiel, 
mas porque as duas primeiras me abandonaram. 
Enguiçaram e não houve jeito de obrigá-las a voltar 
ao trabalho. Aliás, a secretária eletrônica dá um bom 
rendimento cômico, de passagem. Mas há todo um 
tratado a escrever sobre essa maquininha. Ou sobre 
o que ela representa no nosso dia a dia cada vez 
mais cercado de equipamentos eletrodomésticos. 
Muita gente ainda se relaciona mal com a gravação. 
E xinga ou desliga. O cara custa conseguir a ligação 
e dá com uma gravação, aí fica uma fera”. (“Torto 
e engraçado”, de Otto Lara Resende, com adapta-
ções).

09. Da interpretação do texto, pode-se concluir que o 
autor: 

a) era avesso a toda e qualquer tecnologia.
b) já teve uma secretária eletrônica, mas não a usava 
mais.
c) jamais usou uma secretária eletrônica, embora tives-
se uma guardada.
d) se tornou um crítico ferrenho da secretária eletrôni-
ca.
e) tinha uma secretária eletrônica.
__________________________________________
10. No trecho “custei um pouco a aderir à secretária 
eletrônica”, o verbo “custei” poderia ser substituído, 
sem prejuízo ao sentido pretendido pelo autor, por:

a) “comprei”.
b) “economizei”.
c) “paguei”.
d) “tardei”.
e) “poupei”.
__________________________________________
11. Marque a alternativa que indica um adjetivo que po-
deria caracterizar a índole do autor do texto.

a) Adaptável.
b) Comodista.
c) Infiel.
d) Irritadiço.
e) Novidadeiro.
___________________________________________
12. No trecho “resiste ao que é melhor, mais confortá-
vel, só porque é novo”, o adjetivo “novo” é usado para 
qualificar o:

a) autor do texto.
b) “comodista”.
c) “mudar de hábitos”.
d) “que é melhor, mais confortável”.
e) “temperamento”.
___________________________________________
13. No trecho “Muita gente ainda se relaciona mal com 
a gravação”, o termo “mal” pode ser classificado gra-
maticalmente como:

a) adjetivo.
b) advérbio.
c) interjeição.
d) preposição.
e) pronome.
___________________________________________
14. No trecho “a eletrônica é uma mão na roda”, o autor 
usa o termo “mão na roda” em sentido:

a) concreto.
b) conotativo.
c) denotativo.
d) literal.
e) real.
___________________________________________
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15. Marque a alternativa que indica um possível antô-
nimo para o adjetivo “novidadeiro”.

a) Adiantado.
b) Conservador.
c) Inovador.
d) Progressista.
e) Vanguardista.
___________________________________________

QUESTÕES DE 16 A 25 - 
MATEMÁTICA 

16. Ao resolver uma equação do segundo grau, podem 
ser encontradas duas soluções, uma ou nenhuma, a 
depender do valor do discriminante (o delta).

A equação   tem duas soluções. 
Qual é a maior delas?

a) -3
b) -4
c) 3
d) 4
e) 7
___________________________________________

17. Ao calcular      , encontra-se:

a) -1,20
b) -0,20
c) -0,5
d) -0,05
e) -0,12
___________________________________________
18. Assinale a alternativa que apresenta a fatoração 

do polinômio  .

a)  

b) 

c)  

d)  

e)  
___________________________________________
19. Assinale a lista completa e correta dos divisores 
positivos de 64.

a) 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
b) 2, 4, 8, 16, 32
c) 64, 128, 192, 256, ...
d) 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 64
e) 1, 8, 64
___________________________________________

20. Ao efetuar  , qual polinômio é en-
contrado?

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
___________________________________________
21. Para efetuar um trabalho, 12 pessoas levam 1h20. 
A empresa quer aumentar a produtividade desse tra-
balho contratando mais 3 pessoas. Trabalhando no 
mesmo ritmo, em quanto tempo o trabalho será efetu-
ado depois dessa contratação?

a) 1h
b) 1h04
c) 1h06
d) 1h40
e) 1h46
___________________________________________
22. Leila precisa tomar três remédios de uso contínuo: 
um de 4 em 4 horas, outro de 6 em 6 horas e o terceiro 
de 8 em 8 horas. Ela tomou os três remédios simulta-
neamente terça-feira 8 horas da manhã. Que dia e que 
horas ela tomará os três remédios simultaneamente 
de novo?

a) Terça-feira 8 horas da noite.
b) Quarta-feira 8 horas da manhã.
c) Quarta-feira 8 horas da noite.
d) Quinta-feira 10 horas da manhã.
e) Quinta-feira 10 horas da noite.
___________________________________________
23. Em um losango, as diagonais medem 13 e 16 cm. 
Qual é a medida de sua área?

a) 52 cm²
b) 58 cm²
c) 104 cm²
d) 208 cm²
e) 580 cm²
___________________________________________

24. Qual é o valor de  ?

a) 8
b) 5,333...
c) 4
d) 2
e) 0,8
___________________________________________
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25. Um quarto de um número é igual a um quinto de 
seu sucessor. Que número é esse?

a) 7
b) 6
c) 5
d) 4
e) 3
_________________________________________

QUESTÕES DE 26 A 30 - 
INFORMÁTICA 

26. Qual o aplicativo da Microsoft que permite utilizar 
a formatação HTML nas suas mensagens, gerencian-
do várias contas com autonomia e também disponi-
bilizando ouros serviços online, assinale a alternativa 
CORRETA.

a) Facebook.
b) Instagram.
c) WhatsApp.
d) Outlook Express.
e) Linkedin.
___________________________________________
27. Um usuário com boas habilidades em digitar textos 
para realizar seus trabalhos com maior rapidez utiliza 
muito os recursos disponíveis no Microsoft Word, re-
cursos estes como copiar e colar, determine quais as 
teclas de atalho ele deve utilizar. Assinale a alternativa 
CORRETA.

a) ALT + P e CTRL + E 
b) CTRL + C e ALT + V 
c) CTRL + C e CTRL + V
d) CTRL + C e CTRL + B
e) CTRL + A e CTRL + V
___________________________________________
28. Um professor solicita aos seus alunos que realize 
um trabalho com as seguintes configurações: O texto 
deve estar alinhado a esquerda, o titulo deve estar em 
negrito e o sub titulo em itálico e centralizado. Assi-
nale qual a alternativa corresponde aos comandos de 
atalhos que devem ser utilizados para realizar estas 
configurações na ordem descrita. 

a) CTRL+T; CTRL+E; CRL+J; CTRL+S
b) CTRL+Q; CTRL+N; CTRL+I; CRL+E
c) CTRL+E; CTRL+N; CTRL+I; CTRL+Q
d) CTRL+J; CTRL+E; CTRL+N; CTRL+Q
e) CRTL+Q; CTRE+E; CTRL+N; CTRL+I
___________________________________________
29. Sabemos que a internet é uma ferramenta que nos 
permite facilitar nossas tarefas, porém as conexões 
virtuais são uma porta de entrada para fraudes que 
colocam em risco não somente os dados de uma em-
presa, bem como suas finanças. Diante a essas ame-
aças é fundamental que as empresas adotem medidas 
de seguranças para proteger as informações arma-
zenadas em ambiente digitais, assinale a alternativa 
CORRETA que define o que é um firewall, para que a 
empresa possa tomar uma decisão correta.

a) Monitoram continuamente a infraestrutura de servi-
ços e sistemas digitais de uma empresa, localizando 
as vulnerabilidades existentes.
b) É possível proteger dados sensíveis por meio de 
um algoritmo, que codifica as informações e impossi-
bilita a sua leitura por parte de terceiros. 
c) Permite monitorar e filtrar os fluxos de tráfego em 
uma rede, identificando conexões inseguras ou possí-
veis ameaças à segurança do usuário.
d) Segurança, com o objetivo de detectar e eliminar 
vírus encontrados no computador. É um software que 
ajuda a proteger o computador contra a maior parte 
dos vírus que podem danificar os nossos arquivos.
e) Registra secretamente informações e rastreia suas 
atividades online em seus computadores ou dispositi-
vos móveis.
___________________________________________
30. Em uma planilha a célula B2 apresenta um trian-
gulo vermelho no seu canto superior direito, o que ele 
representa?

a) Representa que a célula B2 esta protegida.
b) Representa que a célula B2 esta mesclada.
c) Representa que a célula B2 esta com quebra de 
linha.
d) Representa que a célula B2 esta com comentário.
e) Representa que a célula B2 esta bloqueada.
___________________________________________

QUESTÕES DE 31 A 50 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO 

31. O Art. 7º da Lei nº 11.340/06 descreve as formas 
de violência doméstica e familiar contra a mulher, en-
tre outras. Assinale a alternativa que NÃO representa 
um dos incisos deste artigo.

a) A violência física, entendida como qualquer conduta 
que ofenda sua integridade ou saúde corporal.
b) A violência patrimonial, entendida como qualquer 
conduta que configure retenção, destruição parcial ou 
total de seus objetos, instrumentos de trabalho, docu-
mentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos.
c) A violência moral, entendida como qualquer condu-
ta que configure calúnia, difamação ou injúria.
d) A promoção e a realização de campanhas educa-
tivas de prevenção da violência doméstica e familiar 
contra a mulher, voltadas ao público escolar e à socie-
dade em geral, e a difusão desta Lei Maria da Penha 
e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos 
das mulheres.
e) A violência sexual, entendida como qualquer con-
duta que a constranja a presenciar, a manter ou a 
participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que 
a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, mediante 
coação, chantagem ou manipulação.
__________________________________________
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32. O Art. 11 da Lei nº 11.340/06 descreve que no 
atendimento à mulher em situação de violência do-
méstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre 
outras providências, EXCETO. Assinale a alternativa 
que NÃO representa um dos incisos do artigo citado. 

a) Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saú-
de e ao Instituto Médico Legal.
b) Realizar busca e apreensão na casa e ou local para 
averiguar situações de risco a vida da ofendida.
c) Fornecer transporte para a ofendida e seus depen-
dentes para abrigo ou local seguro, quando houver 
risco de vida.
d) Se necessário, acompanhar a ofendida para asse-
gurar a retirada de seus pertences do local da ocorrên-
cia ou do domicílio familiar.
e) Informar à ofendida os direitos a ela conferidos nes-
ta Lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assis-
tência judiciária para o eventual ajuizamento perante 
o juízo competente da ação de separação judicial, de 
divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução 
de união estável. 
___________________________________________
33. A Lei nº 11.343/06 trata em seu Capítulo I sobre 
os princípios e dos objetivos do sistema nacional de 
políticas públicas sobre drogas e em seu Art. 4º relata 
sobre os princípios do Sisnad (Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas). Assinale a alterna-
tiva que representa um de seus princípios e inciso do 
Art.4º da Lei n° 11.343/06.

a) A promulgação de boas práticas a comunidade, as-
sociadas a tráfico e porte de drogas.
b) O respeito aos direitos fundamentais da pessoa hu-
mana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua 
liberdade.
c) O desrespeito à diversidade e às especificidades 
populacionais existentes.
d) A promoção de consensos estaduais e municipais, 
de ampla participação social, para a utilização dos re-
cursos e estratégias do Sisnad.
e) O respeito a diversidade de gêneros, transgêneros 
e diversos.
___________________________________________
34. O Art. 19º da Lei nº 11.343/06 institui a Semana 
Nacional de Políticas sobre Drogas, comemorada anu-
almente na quarta semana de qual mês? Assinale a 
alternativa que representa o mês instituído no Art.19º 
como a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas.

a) Janeiro.
b) Março.
c) Maio.
d) Junho.
e) Julho.
___________________________________________

35. O Art. 2º da Lei Federal nº 10.826/2003 descreve 
em seus incisos sobre o que compete ao Sinam (Sis-
tema Nacional de Armas). Assinale a alternativa que 
NÃO representa uma destas competências menciona-
das no Art. 2º.

a) Identificar as características e a propriedade de ar-
mas de fogo, mediante cadastro.
b) Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas 
e vendidas no país.
c) Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo 
e as renovações expedidas pela Polícia Civil.
d) Integrar no cadastro os acervos policiais já existen-
tes.
e) Cadastrar os armeiros em atividade no país, bem 
como conceder licença para exercer a atividade.
___________________________________________
36. Assinale a alternativa que representa fidedigna-
mente o Parágrafo único do Art. 3º da Lei Federal nº 
10.826/2003.

a) As armas de fogo de uso restrito serão registradas 
no Comando do Exército, na forma do regulamento 
desta Lei.
b) As armas de fogo de uso não restrito serão registra-
das no Exército, na forma do regulamento desta Lei.
c) As armas de fogo de uso restrito serão registradas 
na Polícia Federal, na forma do regulamento desta Lei.
d) As armas de fogo de uso não restrito serão regis-
tradas na Polícia Federal, na forma do regulamento 
desta Lei.
e) As armas de fogo de uso restrito serão registradas 
na Polícia Civil, na forma do regulamento desta Lei.
___________________________________________
37. Lei Federal 13.022/2014 em seu Art. 3º descreve 
os princípios mínimos de atuação das guardas muni-
cipais. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a 
um destes princípios previstos no Art.3º Lei Federal 
13.022/2014.

a) Patrulhamento preventivo.
b) Proteção dos direitos humanos fundamentais, do 
exercício da cidadania e das liberdades públicas.
c) Preservação da vida, redução do sofrimento e dimi-
nuição das perdas.
d) Proteção dos bens públicos e privados, equipamen-
tos e prédios públicos do Município.
e) Uso progressivo da força.
___________________________________________
38. Conforme o Art. 10º da Lei Federal 13.022/2014 
são requisitos básicos para investidura em cargo pú-
blico na guarda municipal, EXCETO.

a) Nível médio completo de escolaridade.
b) Gozo dos direitos políticos.
c) Ter reputação ilibada comprovada através de análi-
se curricular e de entrevista psicológica.
d) Aptidão física, mental e psicológica. 
e) Quitação com as obrigações militares e eleitorais.
___________________________________________
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39. O Art. 5º da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 descreve que todos são iguais pe-
rante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes. EXCETO.

a) É violável a liberdade de consciência e de crença 
sobre o exercício dos cultos religiosos.
b) Homens e mulheres são iguais em direitos e obriga-
ções, nos termos desta Constituição.
c) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei.
d) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamen-
to desumano ou degradante.
e) É livre a manifestação do pensamento, sendo veda-
do o anonimato.
___________________________________________
40. Assinale a alternativa que representa integrantes 
operacionais do SUSP (Sistema único de Segurança 
Pública) conforme o § 2º do Art. 9º da Lei Federal nº 
13.675/2018.

a) Polícia federal e guardas municipais.
b) Corpo de bombeiros e município.
c) Polícias militares e estado. 
d) União e polícia rodoviária federal.
e) Distrito Federal e órgãos do sistema penitenciário.
___________________________________________
41. O Art.10º da Lei nº 10.741/2003 descreve que é 
obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pes-
soa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como 
pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, in-
dividuais e sociais, garantidos na Constituição e nas 
leis. E em § 1º relata que o direito à liberdade compre-
ende, entre outros, os seguintes aspectos. EXCETO.

a) Crença e culto religioso.
b) Opinião e expressão.
c) Manutenção da saúde física e mental, mesmo que 
de forma não consensual.
d) Prática de esportes e de diversões.
e) Participação na vida política, na forma da lei.
___________________________________________
42. Assinale a alternativa que representa o Art. 12 da 
Lei nº 10.741/2003 onde descreve sobre os alimentos 
em seu capítulo III.

a) A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso 
optar entre os prestadores.
b) A obrigação alimentar é compartilhada, podendo o 
idoso optar entre os prestadores.
c) A obrigação alimentar é solidária, não podendo o 
idoso optar entre os prestadores.
d) A obrigação alimentar é obrigatória, não podendo o 
idoso optar entre os prestadores.
e) A alimentação é obrigação do estado e o idoso não 
pode optar pela refeição, a não ser que seja fornecido 
pela própria família.
___________________________________________

43. Marque a alternativa que NÃO representa um dos 
Direitos Fundamentais previstos no Título II e em seus 
Capítulos da Lei nº 8.069/1990 - (Estatuto da Criança 
e do Adolescente).

a) A criança e o adolescente têm direito a proteção à 
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas so-
ciais públicas que permitam o nascimento e o desen-
volvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 
de existência.
b) É assegurado a todas as mulheres o acesso aos 
programas e às políticas de saúde da mulher e de pla-
nejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição ade-
quada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 
puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-na-
tal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.
c) A criança e o adolescente têm o direito de serem 
educados e cuidados com uso de castigo físico ou de 
tratamento cruel ou degradante, como formas de cor-
reção, disciplina, educação ou qualquer outro pretex-
to, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, 
pelos responsáveis, pelos agentes públicos executo-
res de medidas socioeducativas ou por qualquer pes-
soa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los 
ou protegê-los.
d) O poder público, as instituições e os empregado-
res propiciarão condições adequadas ao aleitamento 
materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a 
medida privativa de liberdade.
e) É assegurado acesso integral às linhas de cuida-
do voltadas à saúde da criança e do adolescente, por 
intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o 
princípio da equidade no acesso a ações e serviços 
para promoção, proteção e recuperação da saúde.
___________________________________________
44. O Título III da Lei nº 8.069/1990 discorre sobre a 
prática de ato infracional e em seu Art.111º assegura 
ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias,  
EXCETO.

a) Assistência judiciária gratuita e integral aos necessi-
tados, na forma da lei.
b) Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade 
competente.
c) Direito de solicitar a presença de seus pais ou res-
ponsável em qualquer fase do procedimento.
d) Direito a vantagem processual em relação a outras 
vítimas por se tratar de menor.
e) Defesa técnica por advogado.
___________________________________________
45. O art. 25º Lei nº 9605/1998 diz que verificada a 
infração, serão apreendidos seus produtos e instru-
mentos, lavrando-se os respectivos autos. Assinale a 
alternativa que NÃO representa um dos incisos deste 
artigo.
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a) Os animais serão prioritariamente libertados em 
seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não reco-
mendável por questões sanitárias, entregues a jardins 
zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, 
para guarda e cuidados sob a responsabilidade de 
técnicos habilitados. 
b) Até que os animais sejam entregues às instituições 
mencionadas no § 1º deste artigo, o órgão autuante 
zelará para que eles sejam mantidos em condições 
adequadas de acondicionamento e transporte que ga-
rantam o seu bem-estar físico.  
c) Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies 
da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem 
a devida permissão, licença ou autorização da autori-
dade competente, ou em desacordo com a obtida.
d) Os instrumentos utilizados na prática da infração 
serão vendidos, garantida a sua descaracterização 
por meio da reciclagem.
e) Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, 
serão estes avaliados e doados a instituições científi-
cas, hospitalares, penais e outras com fins beneficen-
tes.
___________________________________________
46. Leia as afirmativas a seguir e em seguida assinale 
a alternativa CORRETA sobre o Sistema Nacional de 
Trânsito.

I - O Sistema Nacional de Trânsito (SNT) é o conjun-
to de órgãos e entidades de trânsito, seja normativo, 
consultivo ou executivo, pertencentes à União, aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, que se inte-
gram, com a finalidade de exercício das atividades 
de planejamento, administração, normatização, pes-
quisa, registro e licenciamento de veículos, formação, 
habilitação e reciclagem dos condutores, educação, 
engenharia, operação do sistema viário, policiamento, 
fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e 
aplicação de penalidade.
II - O Sistema Nacional de trânsito é subdividido de 
acordo com a função do órgão, além da sua circunscri-
ção. Assim, as circunscrições são Federal, Estadual, 
do Distrito Federal e Municipal, e as funções denomi-
nadas normativas, consultivas e executivas.
III - Os órgãos Normativos são àqueles com função 
primordial de editar normas, regulamentar assuntos 
específicos e necessários, os consultivos tem por fina-
lidade primária emitir pareceres, informar, padronizar 
procedimentos, e os executivos, os capazes de exe-
cutar o trânsito, ou seja, gerir e fiscalizar, através de 
seus Agentes.
IV - Os órgãos Executivos são àqueles com função 
primordial de editar normas, regulamentar assuntos 
específicos e necessários, os consultivos que tem por 
finalidade estabelecer a sistemática de fluxos perma-
nentes de informações entre os seus diversos órgãos 
e entidade, e os normativos, os capazes de gerir e fis-
calizar através de seus Agentes.

a) Estão corretas apenas as afirmativas I e II. 
b) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
c) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.
d) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV. 
e) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________
47. A Lei nº 9.503/1997 que institui o Código de Tran-
sito Brasileiro, sofreu algumas alterações no decorrer 
dos anos e a Lei 14.071/20, que entrou em vigor a par-
tir de 12 de abril de 2021, alterou pontos importantes 
no CTB (Código de Transito Brasileiro) com relação 
à CNH – Carteira Nacional de Habilitação. Assinale a 
alternativa INCORRETA sobre estas alterações à res-
peito da CNH em vigor no CTB. 

a) De acordo com a nova lei, a validade da CNH para 
condutores até 50 anos é de 10 anos, para condutores 
de 50 a 69 anos é de 5 anos e para condutores a partir 
de 70 anos, a validade é de 3 anos.
b) Para os condutores das categorias C, D e E, que 
exercem atividade remunerada, era possível realizar 
curso preventivo de reciclagem quando tinham entre 
14 e 19 pontos na CNH, no período de 12 meses. 
Com a nova lei, o limite de pontos foi alterado para 20 
pontos, no período de 12 meses, caso constem duas 
ou mais infrações gravíssimas; 30 pontos, no período 
de 12 meses, caso conste uma infração gravíssima; 
40 pontos, no período de 12 meses, caso não conste 
nenhuma infração gravíssima. Além disso, condutores 
que exercem atividade remunerada, independente da 
natureza das infrações, podem fazer curso de recicla-
gem quando atingirem 30 pontos em até 12 meses.
c) Antes da Lei nº 14.071, o porte da CNH era obriga-
tório durante a condução de veículo. Com a mudança 
na legislação, o porte da CNH em meio físico ou digital 
será dispensado quando, no momento da fiscalização, 
for possível ter acesso ao sistema para verificar se o 
condutor está habilitado.
d) De acordo com o novo código de trânsito brasileiro, 
houve um sistema de escalonamento na pontuação 
para a suspensão do direito de dirigir, dando uma mar-
gem maior aos condutores que não tenham registrado 
infração gravíssima. Dessa maneira, conforme previs-
to no art. 259, temos a seguinte contagem de pontos:
•20 pontos, no período de 12 meses, caso constem 
duas ou mais infrações gravíssimas.
•25 pontos, no período de 12 meses, caso conste uma 
infração gravíssima.
•30 pontos, no período de 12 meses, caso não conste 
nenhuma infração gravíssima.
•50 pontos, no período de 12 meses, para condutor 
que exerce atividade remunerada, independentemen-
te do tipo de infração cometida.
e) Para mudar para a Categoria D ou E, além de outras 
exigências, o condutor não pode ter cometido mais de 
uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze) meses.
___________________________________________
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48. A Resolução 432/2013 dispõe sobre os procedi-
mentos a serem adotados pelas autoridades de trân-
sito e seus agentes na fiscalização do consumo de 
álcool ou de outra substância psicoativa que determi-
ne dependência, para aplicação do disposto nos arts. 
165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 
Assinale a alternativa CORRETA sobre a Resolução 
CONTRAN 432/2013.

a)  Se o condutor apresentar sinais de alteração da 
capacidade psicomotora na forma do art. 5º ou haja 
comprovação dessa situação por meio do teste de eti-
lômetro e houver encaminhamento do condutor para 
a realização do exame de sangue ou exame clínico, 
será necessário aguardar o resultado desses exames 
para fins de autuação administrativa.
b) 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 psi-
comotora.
c) Para confirmação da alteração da capacidade psi-
comotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, não 
deverá ser considerado um conjunto de sinais que 
comprovem a situação do condutor, deverá ser consi-
derado somente um sinal.
d) Não é obrigatória a realização do exame de alcoo-
lemia para as vítimas fatais de acidentes de trânsito.
e) Todas as alternativas estão corretas. 
___________________________________________
49. A Resolução 819/2008 dispõe sobre o transporte 
de menores de 10 anos e a utilização do dispositivo de 
retenção para o transporte de crianças em veículos. 
Assinale a alternativa INCORRETA sobre essa Reso-
lução.

a) O fabricante ou o importador do veículo pode esta-
belecer condições e/ou restrições específicas para o 
uso do dispositivo de retenção para crianças com até 
sete anos e meio de idade em seus veículos, sendo 
que tais prescrições devem constar do manual do pro-
prietário.
b) Dispositivo de retenção para o transporte de crian-
ças (DRC) é o conjunto de elementos que contém uma 
combinação de tiras com fechos de travamento, dispo-
sitivo de ajuste, partes de fixação e, em certos casos, 
dispositivos como: um berço portátil porta-bebê, uma 
cadeirinha auxiliar ou uma proteção antichoque que 
devem ser fixados ao veículo, mediante a utilização 
dos cintos de segurança ou outro equipamento apro-
priado instalado pelo fabricante do veículo com a finali-
dade de reduzir o risco ao usuário em casos de colisão 
ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o 
deslocamento do corpo da criança com idade até sete 
anos e meio.

c) Nos veículos equipados com dispositivo suplemen-
tar de retenção (airbag), para o passageiro do banco 
dianteiro, o transporte de crianças com até dez anos 
de idade neste banco, conforme disposto no Artigo 2º 
e seu parágrafo, poderá ser realizado desde que utili-
zado o dispositivo de retenção adequado ao seu peso 
e altura e observados os seguintes requisitos: I – É 
vedado o transporte de crianças com até sete anos 
e meio de idade, em dispositivo de retenção posicio-
nado em sentido contrário ao da marcha do veículo. 
II – É permitido o transporte de crianças com até sete 
anos e meio de idade, em dispositivo de retenção po-
sicionado no sentido de marcha do veículo, desde que 
não possua bandeja, ou acessório equivalente, incor-
porado ao dispositivo de retenção; III - Salvo instru-
ções específicas do fabricante do veículo, o banco do 
passageiro dotado de airbag deverá ser ajustado em 
sua última posição de recuo, quando ocorrer o trans-
porte de crianças neste banco.
d) Excepcionalmente, as crianças com idade superior 
a quatro anos e inferior a sete anos e meio podem ser 
transportadas utilizando cinto de segurança de dois 
pontos sem o dispositivo denominado ‘assento de ele-
vação’, nos bancos traseiros, quando o veículo for do-
tado originalmente destes cintos.
e) As exigências relativas ao sistema de retenção, no 
transporte de crianças com até sete anos e meio de 
idade, se aplicam aos veículos de transporte coletivo 
de passageiros, aos de aluguel de que trata a alínea 
“d” do inciso III do art. 96 do CTB, aos de transporte 
remunerado individual de passageiros, aos veículos 
escolares e aos demais veículos com peso bruto total 
superior a 3,5 t.
___________________________________________
50. O artigo 29 do CTB versa sobre as normas gerais 
de circulação e conduta. Leia as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA.

I - Quando veículos, transitando por fluxos que se 
cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá 
preferência de passagem: a) no caso de apenas um 
fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver 
circulando por ela; b) no caso de rotatória, aquele que 
estiver circulando por ela; c) nos demais casos, o que 
vier pela direita do condutor.

II - De acordo com a nova redação dada pela Lei 
nº14.071/20, em vigor a partir de 12 de abril de 2021 
que complementa a redação do art. 29 do CTB (nor-
mas gerais de circulação e conduta) os veículos pre-
cedidos de batedores não terão prioridade de passa-
gem, respeitadas as demais normas de circulação.

III - Os veículos prestadores de serviços de utilidade 
pública não possuem prioridade de passagem, nem 
livre circulação, mas apenas livre parada e estaciona-
mento no local da prestação de serviço, desde que 
devidamente sinalizados, com o dispositivo luminoso 
na cor amarelo âmbar, conforme Resolução do CON-
TRAN nº 268/08 (cujo artigo 3º, § 1º, estabelece quais
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.

os veículos que se enquadram como de utilidade 
pública).

a) Estão corretas todas as afirmativas.
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
d) Está correta apenas a afirmativa I.
e) Nenhuma das afirmativas está correta.
_________________________________________


