
 

 

Concurso Público 
Código: 536 

 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                   Nº de inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS N° QUESTÕES PESO 

Português 
Matemática 
Informática 
Legislação 

20 
10 
12 
08 

40,00 
20,00 
24,00 
16,00 

Total de questões                                                                                                           50 
 

 
 
 

INSTRUÇÕES: 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite 
a presença do fiscal. 

 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA opção poderá ser assinalada. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; 
evite usar borracha. 

 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou 
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova, as demais ficam em branco. 

 

• O tempo de duração da prova será de até 4 horas. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de 
realização da prova após 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início. 

 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo na EPTC.  

 

• O inteiro teor das provas será divulgado na internet pelo site www.eptc.com.br a partir das 16h do dia 19 de março 
de 2012. 

 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais 
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local simultaneamente, após 
concluído. 

 

• É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. NÃO RASURE! 
 

 

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 
 

A implantação de um semáforo é uma decisão 
que acarreta impactos consideráveis que podem vir a ser 
tanto positivos como negativos. Instalado corretamente, 
propicia a diminuição de acidentes e maior conforto para 
veículos e pedestres. Entretanto, se for instalado em um 
local em que sua presença é inadequada, causa aumento 
no número de paradas, no tempo de espera dos veículos 
e pedestres, no número de acidentes, além de 
__________ gastos desnecessários de instalação, 
operação e manutenção. Tais constatações evidenciam a 
importância de se contar com uma metodologia que 
oriente o técnico na hora de decidir se um novo semáforo 
deve ser implantado.  

Infelizmente, até hoje não há nenhuma 
metodologia suficientemente comprovada que estabeleça 
uma relação de critérios confiáveis em que possamos nos 
apoiar. É deplorável verificar que semáforos são 
implantados _______ de 100 anos e que até agora, em 
nenhum lugar do mundo, a Engenharia de Trânsito 
conseguiu formular critérios realmente consistentes. 
Resta, então, ao projetista, em cada caso, valer-se de sua 
experiência e de seu “bom senso” para tomar uma decisão.  

A consequência prática é uma falta de 
padronização _________ elementar. Não encontramos 
semáforos em cruzamentos onde tal sinalização seria 
muito mais justificada que em outros que a possuem.  

(…) 
http://www.sinaldetransito.com.br – adaptado 

 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche CORRETAMENTE 
as lacunas do texto por ordem de aparecimento: 
 

a) implicar em - à cerca - sequer 
b) implicar em - há cerca - se quer 
c) implicar - a cerca - se quer  
d) implicar - há cerca - sequer 
 

 
2) Analisar os itens abaixo: 
 

I - Os semáforos são mal instalados no Brasil. 
II - Não há metodologia suficiente, atualmente, nos 

critérios para a instalação de um semáforo. 
III - No Brasil, há mais cruzamentos com semáforos que 

sem semáforos. 
 

Está(ão) CORRETO(S), segundo o texto: 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente o item II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Assinalar a alternativa que contém a temática 
adequada ao texto: 
 
a) A instalação de um semáforo.  
b) Os semáforos no Brasil. 
c) A falta de semáforos. 
d) O semáforo e suas qualidades. 
 
 
4) Analisar os itens abaixo: 
 
I - “É deplorável verificar que semáforos são 

implantados...” 
II - “... a Engenharia de Trânsito conseguiu formular 

critérios realmente consistentes.” 
 
Os termos sublinhados em I e II podem ser substituídos, 
sem alteração semântica, por: 
 
a) Crucial - duradouros. 
b) Impossível - sólidos. 
c) Lastimável - consolidados. 
d) Detestável - polivalentes. 
 
 
5) Assinalar a alternativa CORRETA quanto ao uso dos 
termos sublinhados: 
 
a) Entre mim e ti não deve haver contendas. 
b) Entre eu e você, há muito o que tratar. 
c) Há muito o que compreender sobre eu e minha família. 
d) Todos foram contra os motoristas e eu. 
 
 
6) Assinalar a alternativa CORRETA quanto à regência 
verbal: 
 
a) Os motoristas preferem uma sinalização eficiente do 

que semáforos sem sentido. 
b) Saíste e esqueceste-te da tua carteira de motorista. 
c) Não me simpatizei com aquele pessoal da fiscalização. 
d) Em alguns momentos, os motoristas costumam não 

obedecer as leis de trânsito. 
 
 
7) Assinalar a alternativa em que todas as palavras devam 
ser preenchidas com “ss”: 
 
a) Preten_ioso   -     incen_o  -      aterri_ar. 
b) Exce_ão   -     exce_ivo  -      suspen_ório. 
c) Su_into   -     suce_o  -      inso_o. 
d) Admi_ível   -     compre_a  -      repre_ão. 
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8) “... não há nenhuma metodologia suficientemente 
comprovada que estabeleça uma relação de critérios 
confiáveis...” 
 
Assinalar a alternativa na qual a palavra “que” possui a 
mesma classe gramatical que a do fragmento acima: 
 
a) Achei belíssimo o carro que você me mostrou. 
b) Na verdade, nós é que precisamos de ajuda! 
c) Tivemos que trazer todos os documentos do carro. 
d) Havia um quê incompreensível naquela prova. 
 
 
9) Analisar os itens abaixo quanto à ocorrência do acento 
indicativo de crase: 
 
I - Uma das piores consequências de não se ter uma 

padronização de critérios é que ficamos à mercê de 
políticos demagogos. 

II - Frente à frente, fiz alusão à esta pessoa. 
III - Os motoristas regressaram à casa depois do 

expediente. 
IV - Estas são as finalidades às quais se destina este 

projeto automobilístico. 
 
Estão CORRETOS:  
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I e IV. 
 
 
10) Analisar os itens abaixo: 
 
I - Não ficamos sabendo por que aquela empresa faliu. 
II - O presidiário terá de espiar seu crime por muitos anos. 
III - Os amigos voltaram-se contra você e mim. 
IV - Ao par de tudo, encontramos a melhor solução. 
 
Em relação aos termos sublinhados, estão graficamente 
CORRETOS de acordo com o contexto em que estão 
empregados: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e IV. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens III e IV. 
 
 
11) Assinalar a alternativa CORRETA quanto à 
concordância verbal: 
 
a) Tu e ele dirigis bem. 
b) Tratam-se de carros de luxo. 
c) Estados Unidos fazem excelentes carros. 
d) Resta, nesta empresa, segundo li, poucas vagas para 

motoristas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Analisar os itens abaixo: 
 
I - Embora ele tenha dinheiro, não o gasta. (Conquanto) 
II - Como chovia muito, desistiu de sair. (Consoante) 
III - Contanto que lute, chegará ao sucesso. (Quando) 
 
Os termos sublinhados, respectivamente em I, II e III, 
podem ser substituídos, sem prejuízo semântico, pelos 
que estão entre parênteses em cada período: 
 
a) Somente no item I. 
b) Somente nos itens I e III. 
c) Somente no item II. 
d) Em todos os itens. 
 
 
13) Assinalar a alternativa CORRETA quanto ao estudo 
da acentuação: 
 
a) A palavra “pô-la” é acentuada pela mesma regra de 

“fazê-la”. 
b) “A palavra “ímã” é uma paroxítona acentuada, assim 

como a palavra “órgão”. 
c) A palavra “meia” é uma oxítona não acentuada porque 

termina em “a”. 
d) A palavra “fortuito” deve ser acentuada em “i” porque 

obedece à regra do hiato tônico. 
 
 
14) “Esperou-se o tempo necessário para que todos 
estudassem os conteúdos.” 
 
Quanto à forma verbal destacada, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) É transitiva direta e não possui sujeito. 
b) É transitiva direta e possui sujeito paciente. 
c) É intransitiva e seu sujeito é indeterminado. 
d) É impessoal e não possui sujeito. 
 
 
15) Assinalar a alternativa que NÃO contém recurso 
coesivo no período: 
 
a) Estas peças, não as quero aqui amontoadas. 
b) Ao serem instalados os semáforos, esses devem estar 

em sincronia. 
c) “Tais constatações evidenciam a importância...” 
d) É deplorável verificar os semáforos na cidade. 
 
 
16) “Entretanto, se for instalado em um local em que sua 
presença é inadequada...” 
 
O sublinhado no fragmento está isolado por vírgula 
porque: 
 
a) É um adjunto adverbial deslocado. 
b) É uma conjunção coordenativa deslocada. 
c) É um topônimo. 
d) É uma expressão explicativa. 
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17) Assinalar a alternativa INCORRETA quanto à 
correspondência da grafia da palavra com seu significado: 
 
a) Deferir = adiar       -         diferir = conceder. 
b)-Despercebido-=-desatento  -    desapercebido-= 

desprevenido. 
c) Sortir = abastecer  -     surtir = originar.  
d) Incipiente = iniciante  -     insipiente = ignorante. 
 
 
18) Assinalar a alternativa CORRETA quanto ao 
imperativo das formas verbais: 
 
a) Sente-te aqui e fala-me de teus problemas. 
b) Seja aquilo que te propões a ser. 
c) Mesmo que a situação seja difícil, mantenha-te calmo. 
d) Não temas as surpresas da vida. 
 
 
19) Assinalar o período cuja pontuação está CORRETA: 
 
a) Se uma cidade contar com um conjunto de critérios 

padronizados, mesmo que imperfeito, pode incidir em  
decisões incorretas. 

b) Porém, se a decisão for totalmente subjetiva serão 
negados semáforos, em cruzamentos mais 
necessitados que em outros que foram aquinhoados. 

c) Outro ponto a sublinhar é que a falta de normas, 
provoca excessiva semaforização. 

d) Mais uma consequência negativa é a proliferação dos 
semáforos quando são implementadas, mudanças de 
circulação. 

 
 
20) Quanto ao uso do pronome “lhe”, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A um mundo melhor, aspiro-lhe com ganas. 
b) A este belo espetáculo, assisti-lhe com emoção. 
c) A todos meus mestres, dedico-lhes meu sucesso. 
d) A um trabalho melhor, viso-lhe todos os dias. 
 

MATEMÁTICA 
 
21) O preço de uma cesta básica é, hoje, R$ 98,00, e 
esse valor diminui 2% a cada mês que passa em relação 
ao valor do mês anterior. O preço em reais da cesta daqui 
a 9 meses pode ser expresso por:  
 
a) 100x(0,98)9 

b) 98x(0,98)10 

c) 9,8x(0,98)9 

d) 100x(0,98)10 
 
 
22) Um volume V1 sofre um aumento de 20%, resultando 
no volume V2. O volume V2 sofre uma diminuição de 20%, 
resultando no volume V3. A razão entre os volumes V3 e 
V1 é: 
 
a) 92% 
b) 95% 
c) 96% 
d) 98% 
 

23) A quantia de R$ 720,00 foi dividida em duas partes, de 
tal forma que a primeira parte produza em um ano o 
mesmo juro simples que a segunda produzirá em quatro 
meses, tendo ambas a mesma taxa de aplicação. A razão 
entre a parte menor e a parte maior é: 
 

a) 
3
1

     c) 
5
2

 

 

b) 
2
1

     d) 
4
1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
24) São dados 16 pontos em um mesmo plano, sendo que 
4 deles são colineares. O número máximo que se pode 
formar de triângulos com vértices localizados entre esses 
16 pontos é: 
 
a) 256 
b) 556 
c) 560 
d) 1.820 
 
 
 
 
 
 
 
25) A tabela a seguir apresenta o tempo de permanência 
de determinado número de passageiros em uma linha de 
ônibus durante uma de suas voltas: 
 

Tempo (min) Número de clientes 
1 a 10 11 

11 a 20 13 
21 a 30 9 
31 a 40 2 
41 a 50 8 
51 a 60 7 

 
Qual a probabilidade de o passageiro não ter ficado no 
ônibus mais do que 40 minutos? 
 
a) 30% 
b) 70% 
c) 15% 
d) 60% 
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26) Alguns candidatos de um concurso faziam uma prova 
em uma sala. Em dado momento, 7 mulheres concluíram 
a prova e saíram da sala, tornando o número de homens 
igual ao dobro do número de mulheres. Pouco depois, 3 
homens terminaram a prova e saíram, restando na sala o 
mesmo número de homens e de mulheres. Portanto, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) No início da prova, havia 10 homens e 8 mulheres na 

sala. 
b) Depois da primeira saída, ficaram na sala 10 pessoas. 
c) O total de homens excede em 8 o total de mulheres. 
d) Ao todo, 16 candidatos fizeram a prova nessa sala. 
 
 
27) Cinco automóveis estão sendo analisados em relação 
à quilometragem rodada por litro de combustível. Cada um 
deles apresenta consumo diferenciado: 9,8km/L, 10km/L, 
12,5km/L, 15km/L e 16,2km/L. O que aconteceria com a 
média do consumo desse grupo se outro automóvel com 
consumo de 12,7km/L fosse nele incluído? 
  
a) Diminuiria em 2km/L. 
b) Aumentaria em 1,2km/L. 
c) Diminuiria em 0,3km/L. 
d) Permaneceria a mesma. 
 
 
28) Em um pátio, há vários veículos estacionados. Sabe-
se que os de cor preta correspondem a 50% do total dos 
veículos estacionados; os de cor branca, a 30%; os de cor 
azul, a 20%. Sabe-se também que, do total de veículos 
pretos, 20% têm somente duas rodas; do total de veículos 
brancos, 70% têm somente duas rodas e que 5% dos 
veículos azuis têm somente duas rodas. Qual é a 
porcentagem dos veículos desse estacionamento que têm 
somente duas rodas? 
 
a) 47,5% 
b) 32% 
c) 75% 
d) 95% 
 
 
29) Uma obra está programada para ser concluída em 15 
dias por 9 operários, todos com a mesma capacidade de 
trabalho, mantendo uma jornada de 6,5 horas por dia. 

Passados 
3
2

 do tempo previsto para a conclusão da obra, 

3 novos operários, com a mesma capacidade dos 
anteriores, foram contratados para auxiliar na construção. 
Para que o prazo de entrega se mantenha, qual deverá 
ser a carga horária diária dos operários a partir dessas 
novas contratações? 
 
a) 3 horas e 12 minutos. 
b) 3 horas e 30 minutos. 
c) 2 horas e 26 minutos. 
d) 2 horas e 55 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 

30) Um pai deseja dividir R$ 5.145,00 entre seus três 
filhos. A divisão será efetuada de modo inversamente 
proporcional às suas idades, que são 20, 25 e 27 anos. 
Quanto receberá o filho que tem 25 anos? 
 
a) R$ 1.786,00 
b) R$ 1.500,00 
c) R$ 2.205,00 
d) R$ 1.620,00 
 
 

RASCUNHO 
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INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, menus, submenus, 
barras, ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 
 
 
31) As propriedades de vídeo que podem ser acessadas 
pelo usuário no Windows XP Professional incluem as 
opções: alterar o fundo de tela da área de trabalho, 
modificar a aparência das janelas e botões aplicando 
diferentes estilos, modificar a qualidade da cor e: 
 
a) Assistência remota. 
b) Resolução de tela. 
c) Gravação de voz. 
d) Estrutura UPnP. 
 
 
32) O software Paint, encontrado no Windows XP 
Professional, é utilizado para a criação de desenhos 
simples e para a edição de imagens. Esse programa está 
incluído no sistema operacional como um acessório, e 
suas antigas versões eram conhecidas como Paintbrush. 
Qual é a extensão padrão com o qual o Paint trabalha? 
 
a) .JPG 
b) .GIF 
c) .BMP 
d) .TXT 
 
 
33) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Nas opções dos modos de visualização de pasta do 
Windows Explorer no Windows XP Professional, o modo 
de ____________ é um dos cinco tipos de opções 
existentes. 
 
a) lista 
b) ícones grandes 
c) usuário 
d) executáveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34) Existe um sistema de segurança em que há uma 
combinação de hardware e software. É utilizado em 
diversas ocasiões nas redes de muitas empresas para 
impedir o acesso externo não autorizado à sua rede 
interna ou à intranet. Conhecido também como “a parede 
de fogo”, serve como proteção de um simples computador 
de usuário doméstico até uma rede inteira com diversos 
computadores. Esse tipo de sistema é chamado de: 
 
a) MMC. 
b) Firewall. 
c) DHCP. 
d) Wall End. 
 
 
35) O documento que é aberto no Microsoft Word 2007 
sempre que o usuário inicia o programa, permitindo a 
inclusão de personalizações e estilos padrão que 
determinam a aparência básica de um documento, 
chama-se: 
 
a) Normal. 
b) Único. 
c) Principal. 
d) Preferencial. 
 
 
36) Trabalhando com dois documentos de texto do 
Microsoft Word 2007, o usuário pode copiar e colar um 
texto de um documento para o outro contando com 
algumas opções no momento de colagem. Uma delas 
descarta todos os elementos de formatação e não texto, 
como imagens ou tabelas. O texto assume as 
características de estilo do parágrafo em que ele foi 
colado e qualquer formatação direta ou propriedade de 
estilo de caractere do texto que precede imediatamente o 
cursor quando o texto é colado. Elementos gráficos são 
descartados, e as tabelas são convertidas em uma série 
de parágrafos. Essa opção chama-se: 
 
a) Manter formatação padrão. 
b) Colar somente padrão. 
c) Coincidir com o padrão. 
d) Manter somente texto. 
 
 
37) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Utilizada para controlar o modo de sobreposição do texto 
de um documento do Microsoft Word 2007, a tecla _____ 
do teclado é um atalho para esse recurso. 
 
a) Esc 
b) Insert 
c) Home 
d) Page up 
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38) O recurso utilizado no Microsoft Excel 2007 para que o 
usuário controle o tipo de dados que insere na célula de 
uma planilha, podendo limitar opções utilizando uma lista 
feita pelo usuário e fazer restrição à entrada de alguns 
dados, por exemplo, é chamado de: 
 
a) Validação de dados. 
b) Formatação condicional. 
c) Quebrar texto. 
d) AutoSoma. 
 
 
39) O Microsoft Excel 2007 consiste em um programa que 
trabalha com planilhas e células no qual o usuário 
encontra opções de variadas fórmulas lógicas e cálculos 
matemáticos, gráficos para visualização dos dados 
inseridos nas células, entre outras diversas funções que o 
programa exerce. Por padrão, ao abrir o Excel 2007, o 
usuário conta com três planilhas para executar o seu 
trabalho, e dentro de cada planilha a célula que já vem 
selecionada é a: 
 
a) A11. 
b) B1. 
c) A1. 
d) A2. 
 
 
40) É uma ferramenta usada no Internet Explorer 8.0 para 
controlar os tipos de conteúdos que o computador pode 
acessar na internet. Após ativá-la, o usuário pode 
configurá-la para que sejam vistas apenas as páginas da 
web que cumpram seus critérios. Qual o nome dessa 
ferramenta? 
 
a) Home Page. 
b) InPrivate. 
c) Feeds. 
d) Supervisor de Conteúdo. 
 
 
41) Há um tipo de protocolo semelhante ao HTTP que é 
utilizado em alguns sites no Internet Explorer 8.0 por 
conter uma camada adicional de segurança, na qual é 
utilizado o protocolo SSL/TLS. Essa camada adicional 
permite que os dados sejam transmitidos por uma 
conexão criptografada, verificando, assim, a autenticidade 
do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. 
Esse tipo de protocolo chama-se: 
 
a) COM. 
b) HTTPS. 
c) DNS. 
d) WWW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Um usuário que utiliza o Internet Explorer 8.0 tem a 
possibilidade de configurar a quantidade de dias que as 
páginas ficam salvas no ___________ do programa, 
podendo ser por mais de 10 dias. 
 
a) certificado 
b) feed 
c) activex 
d) histórico 
 

LEGISLAÇÃO 
 
43) Em conformidade com a Constituição Federal, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) É vedado aos Municípios delegar a particulares a 

prestação do serviço público de transporte coletivo de 
interesse local, sob regime de concessão ou 
permissão, pelo caráter essencial da atividade. 

(---) A criação de subsidiárias de empresas públicas 
depende de autorização legislativa. 

(---) A instituição de empresa pública será autorizada 
somente por lei específica, sendo que a definição das 
áreas de sua atuação deve ser feita, exclusivamente, 
por Lei Complementar. 

 
a) C - C - C. 
b) C - E - C. 
c) E - C - E. 
d) E - E - E. 
 
 
44) De acordo com a Lei Orgânica Municipal e suas 
emendas, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Integram a Administração Indireta as autarquias, as 

sociedades de economia mista, as empresas públicas e 
as fundações instituídas e mantidas pelo Município. 

b) As empresas públicas, diferentemente das fundações 
públicas, são equiparadas às autarquias, regendo-se 
por todas as normas a elas aplicáveis. 

c) As instituições da Administração Indireta do Município 
terão nas respectivas diretorias, no mínimo, dois 
representantes dos empregados, eleitos diretamente 
por eles. 

d) Às autarquias, às empresas públicas e às fundações 
mantidas pelo Município é facultado manter uma 
Central de Informações destinada a colher reclamações 
e a prestar informações ao público. 
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Em conformidade com a Lei nº 9.503/97 - Código de 
Trânsito Brasileiro e alterações, responder às 

questões de nº 45 a nº 47. 
 
45) São competências das JARI, EXCETO: 
 
a) Julgar os recursos interpostos pelos infratores. 
b) Solicitar aos órgãos e às entidades executivos de 

trânsito e executivos rodoviários informações 
complementares relativas aos recursos, objetivando 
uma melhor análise da situação recorrida. 

c) Encaminhar aos órgãos e às entidades executivos de 
trânsito e executivos rodoviários informações sobre 
problemas observados nas autuações e apontados em 
recursos, os quais se repitam sistematicamente. 

d) Designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese 
de reavaliação dos exames, junta especial de saúde 
para examinar os candidatos à habilitação para 
conduzir veículos automotores. 

 
 
46) Considerando os conceitos e as definições deste 
Código, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) CRV - Certificado de Registro de Veículo. 
(---)-RENAVAM - Registro Nacional de Veículos 

Automotores. 
(---) Policiamento Ostensivo de Trânsito - Função exercida 

pelas Polícias Rodoviárias Federais. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 
 
47) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Certo condutor teve decisão desfavorável por julgamento 
da JARI. Nesse caso, cabe recurso a ser interposto no 
prazo de _______ dias contados da publicação ou da 
notificação da decisão. 
 
a) 10 
b) 15 
c) 30 
d) 20 
 

Em conformidade com a Lei nº 8.133/98 e alterações, 
responder às questões de nº 48 a nº 50. 

 
48) No âmbito do Município de Porto Alegre, com 
observância ao Código de Trânsito Brasileiro - CTB e à 
legislação municipal, marcar C para as atribuições que 
são próprias da Empresa Pública de Transporte e 
Circulação - EPTC, E para as atribuições que não 
competem à EPTC e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A operação, o controle e a fiscalização do trânsito de 

veículos automotores e de veículos de tração animal. 
(---) A operação, o controle e a fiscalização do transporte 

e do trânsito de pessoas. 
(---) A gestão da Câmara de Compensação Tarifária 

(CCT) do serviço de transporte coletivo. 
 
a) C - E - E. 
b) C - C - C. 
c) C - E - C. 
d) C - C - E. 
 
 
49) Consiste na retomada dos serviços durante o prazo da 
concessão e somente poderá ocorrer por motivo de 
interesse público, mediante prévio pagamento da 
indenização: 
 
a) A suspensão. 
b) A rescisão. 
c) A encampação. 
d) A usurpação. 
 
 
50) Quanto à Empresa Pública de Transporte e Circulação 
- EPTC, analisar os itens abaixo: 
 
I - Foi criada com prazo de duração indeterminado e 

jurisdição em todo o Estado do Rio Grande do Sul. 
II - Seu Diretor-Presidente acumulará a função de 

Secretário Municipal dos Transportes. 
III - Tem personalidade jurídica de direito privado, com 

sede e foro na Capital gaúcha. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item III. 
d) Nenhum dos itens. 
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