
 
 
 
SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 

 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

 

CONFIRA O SEU CADERNO 
                                                                                               

01. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta. 

02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3. 

03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala trocará 

seu caderno. 

04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 
 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS 
                                                                                                                                             Como preench er: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO: 

 

01.  Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

02.  Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  
 

 

 
 
 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO  nº  Insc.  _____________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Nome por extenso  
 

CARGO: MOTORISTA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova 

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 

comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer 

alteração em sua folha. 

02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas. 

04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é sensível a marcas 

escuras.    

05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma 

resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão. 

06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas. 

07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de 

Respostas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



MOTORISTA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFÍCOS 
 
01. Com base no Código Nacional de Trânsito, aponte a 

alternativa correta. 
(A) A autoridade portuária ou a entidade concessionária 

de porto organizado poderá celebrar convênios com 
os Conselhos Estaduais de Trânsito, com a 
interveniência dos Estados, juridicamente 
interessados, para o fim específico de facilitar a 
autuação por descumprimento da legislação de 
trânsito 

(B) A autoridade portuária ou a entidade concessionária 
de porto organizado não poderá celebrar convênios 
com a Política Rodoviária Federal, mesmo com a 
interveniência da União, juridicamente interessada, 
para o fim específico de facilitar a autuação por 
descumprimento da legislação de trânsito.  

(C) As Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal 
não compõem o Sistema Nacional de Trânsito. 

(D) Apenas o Conselho Nacional, os Conselhos 
Estaduais e Municipais compõem o Sistema Nacional 
de Trânsito. 

(E) Apenas as Juntas Administrativas de Recursos de 
Infrações – JARI, são integrantes do Sistema 
Nacional de Trânsito. 

 
02. O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, com sede 

no Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão 
máximo executivo de trânsito da União, entre outros, é 
composto por 
(A) dois representantes do Ministério da Ciência e 

Tecnologia. 
(B) um representante do Ministério da Educação e do 

Desporto. 
(C) três representantes do Ministério dos Transportes. 
(D) três representantes do Ministério ou órgão 

coordenador máximo do Sistema Nacional de 
Trânsito. 

(E) Três representante. do Ministério dos Transportes. 
 
03. De acordo com o Código Nacional de Trânsito, o 

estabelecimento das diretrizes do regimento das JARI, 
compete 
(A) ao Governo Federal. 
(B) ao CONTRAN. 
(C) à JARI. 
(D) ao CETRAN. 
(E) ao CIRETRAN. 

 
04. Aponte a alternativa correta. 

(A) A ultrapassagem de outro veículo em movimento 
deverá ser feita pela esquerda, obedecida a 
sinalização regulamentar e as demais normas 
estabelecidas no Código de Trânsito, mesmo quando 
o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o 
propósito de entrar à esquerda. 

(B) Os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e 
operação de trânsito e as ambulâncias, não gozam de 
prioridade e livre circulação, mesmo quando em 
serviço de urgência, submetendo-se em grau de 
igualdade com os demais veículos.  

(C) O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias 
com duplo sentido de direção e pista única, nos 
trechos em curvas e em aclives sem visibilidade 
suficiente, salvo nas interseções e suas proximidades 

(D) O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 
circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, 
admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. 

 

(E) Os veículos prestadores de serviços de utilidade 
pública, quando em atendimento na via, gozam de 
livre parada e estacionamento no local da prestação 
de serviço, desde que devidamente sinalizados, 
devendo estar identificados na forma estabelecida 
pelo CONTRAN. 

 
05. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, 

classificam-se em: 
(A) vias urbanas e vias rurais. 
(B) vias públicas e vias privadas. 
(C) vias colaterais e vias de acesso rápido. 
(D) estradas e rodovias. 
(E) vias de trânsito rápido e vias de trânsito lento 

 
06. A velocidade máxima permitida para a via será indicada 

por meio de sinalização, obedecidas as suas 
características técnicas e as condições de trânsito. Onde 
não existir sinalização regulamentadora, a velocidade 
máxima será de 
(A) 110 km/h, nas vias de trânsito rápido. 
(B) 80 km/h nas vias arteriais. 
(C) 40 km/h nas vias coletoras. 
(D) 20 km/h nas vias locais. 
(E) 30 km/h nas vias transversais ou oblíquas.  

 
07. Os veículos classificam-se em 

(A) quanto à espécie: automotor, elétrico, de propulsão 
humana, de tração animal e reboque ou 
semirreboque. 

(B) quanto à tração: de passageiros, ciclomotor, 
automóvel, microônibus e quadriciclo. 

(C) quanto à categoria: utilitário, misto, automóvel, 
caminhão, ônibus  e microônibus. 

(D) quanto à categoria: de coleção, especial e de tração. 
(E) quanto à espécie: de passageiros, de carga, misto, de 

competição e especial. 
 
08. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte 

remunerado de mercadorias – moto-frete – somente 
poderão circular nas vias com autorização emitida pelo 
órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal, exigindo-se, para tanto, 
(A) registro como veículo de categoria de mista ou 

especial. 
(B) instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado 

no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a 
perna do condutor em caso de tombamento, nos 
termos de regulamentação do Conselho Municipal de 
Trânsito – COMUTRAN. 

(C) inspeção anual para a verificação dos equipamentos 
obrigatórios e de segurança. 

(D) o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou 
tóxicos e de galões em moto-frete, deve ser 
previamente autorizado pelo CONTRAN. 

(E) todas as alternativas anteriores são incorretas. 
 

09. Nos termos do Código Nacional de Trânsito, os candidatos 
poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a 
seguinte gradação: 
(A) Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas 

ou três rodas, com ou sem carro lateral. 
(B) Categoria B - condutor de veículo motorizado, não 

abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não 
exceda a quatro mil e quinhentos quilogramas e cuja 
lotação não exceda a oito lugares, excluído o do 
motorista. 

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

(D) Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado 
no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 
dez lugares, incluindo o do motorista. 



(E) Categoria E - condutor de combinação de veículos em 
que a unidade tratora se enquadre nas categorias A, 
B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, 
semirreboque, trailer ou articulada tenha 5.000 kg 
(cinco mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, 
ou cuja lotação exceda a 10 (dez) lugares.  

 
10. Aponte a alternativa correta. 

(A) A Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão 
para Dirigir somente terão validade para a condução 
de veículo quando apresentada em original ou em 
cópia reprográfica autenticada em Cartório. 

(B) Dirigir veículo, sem possuir Carteira Nacional de 
Habilitação ou Permissão para Dirigir, constitui  
Infração – gravíssima, cuja penalidade é multa (três 
vezes) e apreensão do veículo. 

(C) A autoridade de trânsito, na esfera das competências 
estabelecidas no Código Nacional de Trânsito, dentro 
de sua circunscrição, poderá aplicar às infrações nele 
previstas, entre outras, a penalidade de prisão 
administrativa. 

(D) As infrações punidas com multa classificam-se, de 
acordo com sua gravidade, em sete categorias. 

(E) Todas as alternativas anteriores são corretas. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 
As questões 11, 12 e 13 referem-se à notícia abaixo (Folha de S. 

Paulo, 23/03/2012, primeira página). 
 

“A rede estadual de ensino de São Paulo não terá mais 
atividades de reforço fora do período regular de aula para 
alunos com dificuldades de aprendizagem, o que acontecia 
desde 1997. 

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirma que o 
atendimento aos estudantes passará a ser feito, em maio, por 
um professor auxiliar durante a própria aula. Só as turmas 
maiores, porém, terão dois docentes. 

O Estado alega que era baixa a frequência na chamada 
‘recuperação paralela’, que consistia em duas ou três aulas 
semanais extraclasse, e afirma que o reforço agora será mais 
eficaz. 

Segundo professores, a mudança se deve à falta de 
educadores na rede. 

Especialistas em educação criticaram a medida, 
defendendo o aprimoramento, e não o abandono da 
recuperação”. 
 
11. Pela leitura do texto, torna-se possível afirmar que, 

(A) há 50 anos, a rede estadual de ensino de São Paulo 
oferece atividades de reforço escolar fora do período 
regular de aulas para alunos necessitados disso. 

(B) o governador Alckmin não proporá nada que 
compense a extinção das aulas de reforço fora do 
período regular de aulas. 

(C) para extinguir as aulas de reforço fora do período 
regular de aulas, o Estado argumenta que a 
frequência a essa atividade era muito alta.  

(D) o governador afirma que substituirá as aulas de 
reforço fora do período regular de aulas por algo mais 
eficaz. 

(E) os especialistas em educação aprovaram a nova ação 
do governo, afirmando que se trata de um 
aprimoramento da recuperação. 

 
12. Abaixo, existem algumas palavras ou expressões do texto 

que foram substituídas. Qual das alternativas apresenta 
substituição que não pode ser feita uma vez que provoca 
um problema gramatical? 
(A) A expressão “para alunos com dificuldade de 

aprendizagem” pode ser substituída, sem problemas, 
por “para alunos que têm dificuldade de 
aprendizagem”. 

(B) A expressão “o atendimento aos estudantes passará 
a ser feito, em maio, por um professor auxiliar durante 
a própria aula” pode ser substituída, sem problemas, 
por “o atendimento aos estudantes passará a ser 
feito, em maio, por um professor auxiliar no decorrer 
da própria aula”. 

(C) A expressão “O Estado alega que era baixa a 
frequência na chamada ‘recuperação paralela’, que 
consistiam em duas ou três aulas semanais 
extraclasse” pode ser substituída, sem problemas, por 
“O Estado alega que era baixa a frequência na 
chamada ‘recuperação paralela’, as quais consistiam 
em duas ou três aulas semanais extraclasse. 

(D) A expressão “Segundo professores, a mudança se 
deve à falta de educadores na rede” pode ser 
substituída, sem problemas, por “De acordo com 
professores, a mudança se deve à falta de 
educadores na rede”. 

(E) A expressão “Especialistas em educação criticaram a 
medida, defendendo o aprimoramento, e não o 
abandono da recuperação” pode ser substituída sem 
problemas, por “Especialistas em educação criticaram 
a medida, defendendo o aprimoramento, mas não o 
abandono da recuperação”. 

 
13. Assinale a alternativa que apresenta um erro de análise 

gramatical. 
(A) Em “O governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirma 

que (....)”, o sujeito é “O governador Geraldo Alckmin”. 
(B) Em “Segundo professores (...)”, a palavra “segundo” 

classifica-se como numeral. 
(C) Em “O Estado alega que (...)”, a palavra “o” classifica-

se como artigo. 
(D) Em “Só as turmas maiores, porém, terão dois 

docentes”, a palavra “porém” é conjunção. 
(E) Em “Só as turmas maiores, porém, terão dois 

docentes”, a palavra “só” é advérbio. 
 
14. Em qual alternativa o uso do acento gráfico indicativo de 

crase está errado. 
(A) Eu me referi àquilo que aconteceu no ano passado. 
(B) Ele foi à toa verificar se o dinheiro já estava em sua 

conta bancária. 
(C) Ela respondeu às perguntas da forma mais tranquila 

possível. 
(D) Ficamos cara à cara apenas uma vez neste ano. 
(E) Fique à vontade: a casa é como se fosse sua. 

 
15. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa que completa 

corretamente as lacunas. 
 

“A bem da verdade, o candidato não nos visitou 
___________ ele sabia, de antemão, que éramos de outro 
partido. Eis _____________ele não preferiu passar em 
nossa casa. Você consegue pensar num outro 
______________.” 

 

(A) porque / porque / porque. 
(B) porque / por que / porque. 
(C) por que / por que / porquê. 
(D) porquê / por que / porquê. 
(E) porque / por que / porquê. 

 

16. Em qual das alternativas abaixo, todos os plurais estão 
corretos? 
(A) ônibus / papéis / cônsules / juniores. 
(B) lapises / ônibus / grilhões / pães. 
(C) fóssils / cruzes / leis / éteres. 
(D) irmãos / pagãos / bênçãos / barrius. 
(E) alemães / cidadões / níveis / degraus. 

 

17. Na frase “Carlos é um comerciante honestíssimo.”, o 
adjetivo “honestíssimo” está no grau 
(A) relativo de superioridade. 



(B) relativo de inferioridade. 
(C) superlativo absoluto sintético. 
(D) superlativo absoluto analítico. 
(E) comparativo de superioridade. 

 
18. Leia o fragmento de texto abaixo, retirado de A Nova 

Ortografia, de Cláudio Cézar Henriques (Editora Campus, 

2009), e responda ao que se pede. 
 

“Os jornais, as revistas e os programas de televisão 
avisam: a ortografia da língua portuguesa vai mudar a 
partir de 1º de janeiro de 2009. Dizem mais: as mudanças 
que vão acontecer valerão para todos os países que usam 
o português como língua oficial. E completam: serão muito 
poucas (calcula-se que 1,6% do vocabulário de Portugal 
seja modificado e que apenas 0,45% das palavras usadas 
pelos brasileiros terão a escrita alterada)”. 

 

Pela leitura do texto apresentado, podemos afirmar que, 
(A) a mudança na ortografia da Língua Portuguesa foi 

anunciada por diferentes veículos de comunicação. 
(B) a reforma afetará mais, pelo menos em termos 

quantitativos, o português brasileiro do que o 
português de Portugal. 

(C) todos os países nos quais o português é língua oficial 
terão de se adequar ao novo acordo ortográfico. 

(D) Portugal e Brasil são países em que o português é 
língua oficial. 

(E) o que mudará na Língua Portuguesa a partir de 1º de 
janeiro de 2009 é especificamente a ortografia. 

 
19. Assinale a alternativa em que o Verbo Ter e um de seus 

derivados estão acentuados graficamente de forma 
correta de acordo com a Nova Ortografia vigente no país. 
(A) Ele tem uma sacola que contém legumes. 
(B) Eles tém uma sacola que contém legumes. 
(C) Ele têm uma sacola que contem legumes. 
(D) Ele têm uma sacola que contêm legumes. 
(E) Eles tem uma sacola que contem legumes. 

 
20. No que diz respeito à frase “Ele prefere assistir à novela 

ao futebol.”, assinale a alternativa incorreta. 
(A) O verbo assistir no sentido de ver é transitivo indireto. 
(B) A regência culta do verbo preferir não admite a 

construção “Ele prefere assistir à novela do que o 
futebol.” 

(C) A regência culta do verbo preferir não admite a 
construção “Ele prefere assistir à novela que o 
futebol.” 

(D) O verbo assistir no sentido de ver é transitivo indireto, 
não solicitando, portanto, preposição para introduzir 
seu complemento. 

(E) Na língua portuguesa coloquial, informal, falada do 
dia a dia, a regência dos verbos assistir e preferir são: 
“Ele prefere assistir a novela do que o futebol”. 

 
MATEMÁTICA  
 
21. Um leopardo passa por certa parte de uma planície a cada 

15 dias. Hoje ele atacou um javali que, por sorte, 
conseguiu escapar. Se o javali passa por essa parte da 
planície a cada 53 dias, o leopardo terá mais uma chance 
de pegá-lo daqui a 
(A) 15 dias. 
(B) 53 dias. 
(C) 795 dias. 
(D) 1.013 dias. 
(E) 2.013 dias. 

 
22. Um carro sofre um aumento de 10% a cada mês. Após 

cinco meses, esse carro terá sofrido um aumento de 
(A) 100%. 
(B) 61,051%. 

(C) 50%. 
(D) 47,5%. 
(E) 32,2%. 

 
23. Um computador roda uma simulação em 5 horas. Quantos 

computadores serão necessários para rodar 14 
simulações em 24 horas? 
(A) 3 computadores. 
(B) 4 computadores. 
(C) 5 computadores. 
(D) 6 computadores. 
(E) 7 computadores. 

 
24. Uma caixa em formato de paralelepípedo possui 3.000 

litros de capacidade. Qual é a altura da caixa se sua 
largura e comprimento são respectivamente 1,5 m e 4,0 
m? 
(A) 2,5 m. 
(B) 2,0 m. 
(C) 1,5 m. 
(D) 1,0 m. 
(E) 0,5 m. 

 
25. Três trechos são percorridos de automóvel em 

respectivamente 2 horas, 0,6 horas e 7.200 segundos. 
Quanto tempo foi gasto para percorrer os três trechos? 
(A) 16.560 segundos. 
(B) 4 horas. 
(C) 135 minutos. 
(D) 2 horas e 45 minutos. 
(E) 7.000 segundos. 

 
26. Um vaqueiro dispõe de dois pedaços distintos de corda. 

Um pedaço possui 5 metros e o outro 7 metros. Esse 
vaqueiro deseja cortar esses dois pedaços de corda de 
forma que cada pedaço possua o mesmo tamanho e que 
esse tamanho seja o maior possível. Quantos pedaços ele 
conseguirá? 
(A) 9 pedaços. 
(B) 10 pedaços. 
(C) 11 pedaços. 
(D) 12 pedaços. 
(E) 15 pedaços. 

 

27. Assinale a alternativa que equivale a 
3 2

2
1

)5(  

(A) 5 

(B) 9 25  

(C) 12 25  

(D) 9 5  

(E) 12 5  
 
28. Um triângulo retângulo possui hipotenusa igual a 5 e 

catetos iguais a 4 e 3 respectivamente. Qual é o valor da 
altura em relação ao ângulo reto? 
(A) 3 
(B) 2,4 
(C) 4 
(D) 5 
(E) 6,5 

 
29. Um círculo que tem seu diâmetro diminuído a um terço do 

diâmetro original, passa a ter uma área equivalente a x% 
de sua área original. Determine x. 
(A) 55,65% 
(B) 45,14% 
(C) 23,32% 
(D) 11,11% 
(E) 9,81% 

 



30. Resolva:  x3 – 19x + 30 = 0 é equivalente a 
(A) (x + 2) . (x + 3) . (x + 5) 
(B) (x - 2) . (x - 3) . (x - 5) 
(C) (2x) . (x - 3) . (x + 5) 
(D) (x - 2) . (3x) . (x + 5) 
(E) (x - 2) . (x - 3) . (x + 5) 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
31. Em notícia veiculada pelo site UOL, acesso dia 

15/03/2012, em Reciprocidade – Brasil dificulta entrada de 
profissionais espanhóis no país – o governo de Dilma 
Rousseff avisou Madri no final de janeiro sobre seu 
propósito de endurecer as restrições ao ingresso de 
espanhóis em seus aeroportos. Segundo o ministro das 
Relações Exteriores, tratava-se de "uma medida de 
reciprocidade" que afetaria só os turistas. Em resposta aos 
repetidos casos de rejeição de brasileiros no aeroporto de 
Barajas, em Madri, às vezes "injustas" segundo Brasília, o 
país sul-americano exigiria dos espanhóis, e não de outros 
europeus, os mesmos requisitos que – em aplicação do 
tratado Schengen (firmado em 2 de outubro de 1997 e 
modificado em 13 de dezembro de 2007) – a Espanha 
exige dos brasileiros e outros extracomunitários: 
(A) carta de convite somente de parentes que residem na 

Espanha. 
(B) depósito de 200 euros em conta de banco espanhol. 
(C) comprovação de vínculo com espanhóis, ou seja, 

comprovação de noivado e/ou casamento. 
(D) passagem de volta, reserva de hotel ou carta de 

convite para hospedar-se em uma casa e prova de 
que a pessoa possui dinheiro para a estada. 

(E) comprovação de que estará no país por apenas um 
mês para intercâmbio estudantil em Faculdades 
espanholas. 

 
32. Segundo notícia do jornal Folha de São Paulo, dia 

10/03/2012, mais de 60% das capitais brasileiras – 17 das 
27 capitais – aprovaram leis que proíbem ou que regulam 
o uso de sacolas plásticas em supermercados e outros 
estabelecimentos comerciais. Em pelo menos três capitais 
– Manaus, Fortaleza e Curitiba – há projetos tramitando na 
Câmara Municipal sobre o assunto. Entretanto, aprovar a 
lei não significa colocá-la em prática. Em diversas cidades 
há ações na Justiça para suspender a aplicação da norma. 

 Na maior cidade do país, São Paulo, a Justiça também 
considerou a lei inconstitucional. Entretanto, foi assinado 
um acordo com a Associação Paulista de Supermercados 
para que, até 3 de abril, os estabelecimentos forneçam 
caixas de papelão gratuitamente ou sacolas 
biodegradáveis por R$0,19 e ecobags por R$1,80. A partir 
de qual data os consumidores deverão transportar suas 
compras em sacolas próprias, segundo esse acordo? 
(A) 15 de junho de 2012. 
(B) 1º de agosto de 2012. 
(C) 1º de junho de 2012. 
(D) 15 de maio de 2012. 
(E) 4 de abril de 2012. 

 
33. O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Fernando 

Haddad (PT) afirmou na quarta-feira, dia 14, que, se 
eleito, colocará fim à cobrança da taxa da inspeção 
veicular ambiental na cidade de São Paulo, atualmente de 
R$44,36. "Vou manter a inspeção, mas vamos acabar com 
a taxa", disse em entrevista, à rádio Bandeirantes. 
Segundo ele, o modelo de inspeção em vigor atualmente é 
ineficiente. "A inspeção não pega todo mundo. Vou manter 
a inspeção e a fiscalização vai aumentar. Temos 27% da 
frota que sequer passam pelo licenciamento", afirmou.  

 (14 de março de 2012 - 10h 34 - Lilian Venturini, do estadão.com.br) 
  

O que é inspeção veicular? 

(A) A inspeção veicular é o termo genérico para o exame 
de veículos terrestres automotores e/ou rebocados. 
No Brasil, a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, determina 
claramente duas modalidades de inspeção veicular, 
quais sejam: Inspeção Técnica Veicular (ITV) e a 
Inspeção de Segurança Veicular (ISV). 

(B) É o termo usado para o exame de motoristas quando 
estão dirigindo em autoestradas para a constatação 
de teor alcoólico em seu sangue. 

(C) É o termo usado para a verificação da documentação 
do veículo e do motorista pelos agentes de 
fiscalização de trânsito. 

(D) É o termo usado para a verificação, apenas pela 
Polícia Federal se a documentação do veículo se 
encontra condizente com as normas do Código de 
Trânsito Brasileiro. 

(E) É o termo usado pelos agentes de fiscalização de 
trânsito quando fazem barreiras com paradas 
obrigatórias para todos os veículos, a fim de verificar 
o estado destes: pneus, cinto de segurança, luzes e 
tara. 

 
34. A BR-116 é a principal rodovia brasileira, sendo também a 

maior rodovia totalmente pavimentada do país. É uma 
rodovia longitudinal que tem início na cidade de Fortaleza, 
no estado do Ceará e término na cidade de Jaguarão, no 
estado do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. 

 No trecho que interliga São Paulo-SP a Curitiba-PR 
recebe a denominação de 
(A) Via Dutra. 
(B) Régis Bittencourt. 
(C) Fernão Dias. 
(D) Anchieta. 
(E) Washington Luiz. 

 
35. O pioneiro da multiplicação dos meios de transportes, da 

navegação costeira, da criação da primeira estrada de 
ferro do Brasil Império, foi 
(A) José Bonifácio. 
(B) Barão de Mauá. 
(C) Regente Feijó. 
(D) Marquês de Barbacena. 
(E) Visconde de Taunay. 

 
36. Há, no Brasil, quatro grandes corredores de exportação. 

Os terminais de dois deles se situam na Região Sul, nos 
portos de 
(A) Porto Alegre e Imbituba. 
(B) Antonina e Pelotas. 
(C) Itajaí e Antonina. 
(D) Paranaguá e Rio Grande. 
(E) Laguna e Itajaí. 

 
37. As UPPs foram criadas e viraram a principal bandeira 

internacional do governo do Rio perante a Copa de 2014 e 
a Olimpíada de 2016. Mas o secretário de Segurança 
Pública do Rio, José Mariano Beltrame, afirma que a 
pacificação de favelas no Rio transcende tanto um projeto 
de governo quanto os megaeventos esportivos. 

 "Eu digo hoje que a UPP está nas mãos da sociedade. 
Dificilmente alguém vai chegar ali e conseguir parar com 
esse movimento", afirmou Betrame, na cidade de Doha, 
capital do Qatar, em entrevista à BBC Brasil, conforme 
notícia do site UOL, no dia 15/03/2012. 
 
Qual é o significado da sigla UPP? 
(A) Unidade de Policiamento Profissional. 
(B) Unidade de Polícia Pacificadora. 
(C) Unidade de Política Progressista. 
(D) Unidade de Políticos Pacificadores. 
(E) Unidade de Política Primária. 

 



38. O Cartão-postal mais famoso do Brasil é pouco conhecido 
por dentro. Seu interior, que lembra um labirinto de 
escadas abafado e escuro, hoje é visitado uma vez por 
mês apenas por funcionários da Arquidiocese do Rio, para 
manutenção do monumento, inaugurado na década de 
1930 e restaurado recentemente, segundo notícia 
veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, no dia 
15/03/2012. Qual é o cartão-postal mais famoso do Brasil 
e da notícia que fica na cidade do Rio de Janeiro? 
(A) A Ponte Rio-Niterói. 
(B) A Estátua do Cristo Redentor. 
(C) Os Arcos da Lapa. 
(D) O Monumento Nacional dos Mortos na Segunda 

Guerra Mundial. 
(E) O Museu Histórico Nacional. 

 
39. O atual ministro da Educação é o Senhor 

(A) Marcelo Crivella. 
(B) Celso Amorim. 
(C) Aloizio Mercadante. 
(D) Aldo Rebelo. 
(E) Antonio Patriota. 

 
40. O jornal Folha de São Paulo do dia 16/03 noticiou que: O 

Instituto da Terra (Indert) do Paraguai criticou, no dia 15, o 
fato de o Estado não poder entrar em suas próprias terras, 
durante a apresentação de um relatório sobre a região 
produtora de soja de Ñacunday, epicentro do conflito entre 
os chamados "brasiguaios" e camponeses sem-terra.  
O novo interventor do Indert, Emilio Camacho, expôs em 
entrevista coletiva diversas irregularidades cometidas na 
concessão de terras nos anos 1970, durante a ditadura de 
Alfredo Stroessner.  Quem são os “brasiguaios” 
estabelecidos em terras do Paraguai?  
(A) Pessoas brasileiras naturais do Paraguai. 
(B) Moradores da capital do Paraguai – Assunção. 
(C) Pessoas brasileiras que moram no Paraguai enquanto 

estudam nas universidades do país. 
(D) Brasileiros que visitam o Paraguai pela primeira vez. 
(E) Brasileiros estabelecidos no Paraguai, sobretudo 

produtores rurais. 
 


