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CONCURSO PÚBLICO - 01/2015

001 - AGENTE DE TRÂNSITO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

Informações ao candidato:

■ Para a realização desta prova, você esta recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS 
personalizada.

■ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite 
outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.

■ Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.

■ Você terá 04(quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.

■ Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.

■ O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 
momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente 
excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.

■ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não 
devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.

■ Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA 
DE FREQUÊNCIA. 

■ Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico 
www.institutolegatus.com.br, conforme Edital do Concurso.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para as questões de 01 a 05 
 
Por menos bêbados ao volante, cidade cria programa 
que dá corridas do Uber 
 

Kai Pfaffenbach-15.set.2014/Reuters 

 
 
Detalhe mostra o aplicativo Uber, para transporte de 
passageiros 
 
Uma cidade do Estado norte-americano de Nova 
Jersey que caminha para bater o recorde de número 
de casos de embriaguez ao volante se tornou a 
primeira dos Estados Unidos a fazer uma parceria com 
aplicativos de transporte como o Uber. 
Para manter as ruas seguras em Evesham, uma 
cidade de 45 mil pessoas no sul do Estado, qualquer 
um que beber em um de 19 bares e restaurantes terá 
direito a uma corrida de Uber para casa, em um 
programa financiado por doadores iniciado na semana 
passada. 
As doações de organizações sem fins lucrativos e 
empresas também estão financiando uma segunda 
opção de corrida iniciada nesta sexta-feira por meio do 
aplicativo BeMyDD. O aplicativo permite que o usuário 
possa chamar um motorista para levá-lo para casa 
junto com seu próprio carro. 
"Estamos lidando com pessoas que podem ter bebido 
muito, então precisamos tornar simples para elas abrir 
o celular e apertar um botão", disse o prefeito de 
Evesham, Randy Brown. 
A cidade está caminhando para atingir 250 prisões por 
direção alcoolizada em 2015, um recorde para a 
localidade, segundo Brown. 
 
Texto disponível em www.folhauol.com.br – acesso em 
24 de outubro de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01  
 
De acordo com os propósitos do texto, no seu sentido 
global, é possível inferir que 
 
(A) O prefeito da cidade de Evesham, ao facilitar a 

vida das pessoas que bebem muito, não só 
pretende incentivar o consumo de álcool, mas 
também proteger a vida da população. 

(B) A ingestão de bebidas alcoólicas numa cidade do 
Estado norte-americano de Nova Jersey despertou 
o interesse dos profissionais do aplicativo Uber 
para divulgar seus serviços e melhorar a vida da 
população. 

(C) Na cidade de Evesham, há consumo exacerbado 
de bebidas alcoólicas, o que levou à adoção de 
uma medida paliativa para que acidentes na 
cidade fossem evitados. 

(D) Com a adoção da parceria com o aplicativo Uber, 
a cidade de Evesham, cidade do Estado norte-
americano de Nova Jersey, pretende manter a 
segurança das pessoas que bebem 
exageradamente, servindo de exemplo a outras 
cidades. 

(E) A parceria firmada com aplicativos de transporte 
como o Uber tem por objetivo manter a segurança 
das ruas e a integridade das pessoas ao evitar 
casos de embriaguez ao volante. 

 
QUESTÃO 02  
 
Assinale a alternativa cuja disposição dos sintagmas 
das orações dos excertos, retirados do texto, torna o 
enunciado ambíguo 
 
(A) “Uma cidade do Estado norte-americano de Nova 

Jersey que caminha para bater o recorde de 
número de casos de embriaguez ao volante [...]” 

(B)  “[...] qualquer um que beber em um de 19 bares e 
restaurantes terá direito a uma corrida de Uber 
para casa [...]” 

(C)  “As doações de organizações sem fins lucrativos 
e empresas também estão financiando uma 
segunda opção de corrida iniciada nesta sexta-
feira por meio do aplicativo BeMyDD.” 

(D)  “O aplicativo permite que o usuário possa chamar 
um motorista para levá-lo para casa junto com seu 
próprio carro.” 

(E) "Estamos lidando com pessoas que podem ter 
bebido muito, então precisamos tornar simples 
para elas abrir o celular e apertar um botão." 
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QUESTÃO 03  
 
Nas orações destacadas abaixo, todos os vocábulos 
sublinhados apresentam uma função sintática, 
EXCETO 
 
(A) “Estamos lidando com pessoas que podem ter 

bebido muito, então precisamos tornar ...” 
(B) “O aplicativo permite que o usuário possa chamar 

um motorista para levá-lo para casa junto com seu 
próprio carro.” 

(C) “..., qualquer um que beber em um de 19 bares e 
restaurantes terá direito a uma corrida de Uber 
para casa...” 

(D) “Uma cidade do Estado norte-americano de Nova 
Jersey que caminha para bater o recorde de 
número de casos de embriaguez ao volante.” 

(E) “Por menos bêbados ao volante, cidade cria 
programa que dá corridas do Uber.” 

 
QUESTÃO 04  
 
Assinale a alternativa cuja expressão destacada esteja 
INADEQUADAMENTE analisada do ponto de vista da 
sintaxe da língua portuguesa. 
 
(A) Por menos bêbados ao volante, cidade cria 

programa que dá corridas do Uber – todo o trecho 
marcado   é um adjunto adnominal. 

(B) [...] recorde de número de casos de embriaguez ao 
volante se tornou a primeira dos Estados Unidos a 
fazer uma parceria com aplicativos de transporte 
como o Uber – temos em destaque um predicativo 
do sujeito da primeira oração. 

(C) Para manter as ruas seguras em Evesham, uma 
cidade de 45 mil pessoas no sul do Estado [...] – 
predicativo do objeto. 

(D) As doações de organizações sem fins lucrativos e 
empresas também estão financiando uma 
segunda opção de corrida [...] – complemento 
nominal. 

(E) "Estamos lidando com pessoas que podem ter 
bebido muito, então precisamos tornar simples 
para elas abrir o celular e apertar um botão" – 
predicativo do objeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05  
 
De acordo com a morfologia da Língua portuguesa e 
levando em consideração o contexto de análise, NÃO 
está correta a classificação que se faz em 
 
(A) ... tornou a primeira dos Estados Unidos a fazer 

uma parceria com aplicativos de transporte como o 
Uber.  Substantivo comum. 

(B) ... em um programa financiado por doadores 
iniciado na semana passada. Substantivo 
comum. 

(C) A cidade está caminhando para atingir 250 prisões 
por direção alcoolizada em 2015, um recorde para 
a localidade, segundo Brown. Conjunção 
subordinativa conformativa. 

(D) Estamos lidando com pessoas que podem ter 
bebido muito... Pronome relativo. 

(E) O aplicativo permite que o usuário possa chamar 
um motorista para levá-lo para casa junto com seu 
próprio carro. Preposição essencial. 

 
QUESTÃO 06  
 
Nas alternativas abaixo, foram parafraseados alguns 
trechos do texto, com propósito de se fazer uma 
adaptação e se construir uma nova redação cujo uso 
do acento indicador da crase estivesse adequado ao 
nível padrão culto. A alternativa que em que se 
consegue atingir esses propósito é  
 
(A) Por menos bêbados à dirigir, cidade cria programa 

que dá corridas do Uber. 
(B) Por menos bêbados ao volante, cidade cria 

programa que dá corridas do Uber para retorno 
dos motoristas  à  sua casa. 

(C) [...] fez-se à primeira dos Estados Unidos a fazer 
às adequações de trânsito, com aplicativos de 
transporte como o Uber. 

(D) [...] qualquer um que beber em um de 19 bares e 
restaurantes terá direito à corrida de Uber à casa. 

(E) O aplicativo permite à pessoas chamarem um 
motorista para levá-las para casa junto com seu 
próprio carro. 
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Analise a charge abaixo para responder à questão 7 e 
8 
 

 
 
http://carplace.uol.com.br/wp-
content/uploads/2013/08/campanha-4.jpg - acesso  24 
de outubro de 2015 
 

QUESTÃO 07  
 
As estratégias argumentativas empregadas para dar 
relevância ao sentido do texto, de maneira mais 
saliente, estão marcadas pelos recursos linguísticos 
de  
 
(A) polissemia 
(B) antonímia 
(C) hiperonímia 
(D) intertextualidade 
(E) hiponímia 
 

QUESTÃO 08  
 
Analisando o sentido global da campanha, nos seus 
recursos verbais e não verbais, pode-se perceber o 
recurso conotativo explícito na figura de linguagem 
 
(A) Antítese 
(B) Ironia 
(C) Comparação 
(D) Pleonasmo 
(E) Metonímia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09  
 
Levando em consideração a função sintática dos 
pronomes pessoais oblíquos átonos, está correto o 
que se explicita em: 
 
(A) O álcool tomou-lhe a direção – adjunto adnominal. 
(B) Os agentes devem orientar-lhes na volta para casa 

– objeto indireto. 
(C) No trânsito nos tornamos motoristas cruéis – 

objeto indireto. 
(D) A pressa nos é prejudicial no trânsito – objeto 

indireto. 
(E) Não te atrevas a avançar o sinal vermelho – objeto 

direto. 
 

QUESTÃO 10  
 
Analise o que segue:  
 
1. Fazem 10 minutos que os convidados chegaram. 
2. Soaram 12 horas no relógio da instituição. 
3. Devem existir muitos motoristas cuidadosos. 
4. Podem haver muitos motoristas dirigindo em 

estado de embriaguez. 
 
No que respeita à concordância verbal da norma 
padrão da língua, assinale a alternativa que contém 
o(s) iten(s) CORRETO(S). 
 
(A) 2 e 3 
(B) 1 e 2  
(C) 1, 2 e 3  
(D) somente o 3  
(E) 2, 3 e 4 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
Use a imagem abaixo para responder as questões 11 
e 12: 
 

 
 

QUESTÃO 11  
 
A tecla de atalho que pode ser utilizada para renomear 
o arquivo selecionado é: 

(A) INSERT 
(B) HOME 
(C) F2 
(D) F5 
(E) CTRL + R 
 

QUESTÃO 12  
 
Analisando a imagem, julgue os itens abaixo em 
verdadeiro (V) ou falso (F): 
 
( ) Os arquivos estão armazenados em uma 
pasta de nome “Atividades”. 
( ) Os arquivos ocupam mais de 3 MB  de 
espaço no disco rígido. 
( ) Existe um arquivo de vídeo dentro da pasta 
exibida na imagem. 
 
A sequência correta é: 
 
(A) V V V 
(B) V V F 
(C) V F V 
(D) F V F 
(E) F F V 
 

QUESTÃO 13  
 
A imagem abaixo mostra um componente do sistema 
operacional Windows conhecido como: 
 

 
 
(A) Barra de tarefas 
(B) Área de trabalho 
(C) Central de ações 
(D) Área de notificação 
(E) Barra de endereços 
 
 
 
 

QUESTÃO 14  
 
A imagem abaixo foi extraída de uma planilha do 
Microsoft Excel. Ao aplicar a fórmula destacada, o 
resultado exibido na célula será: 
 

 
 
(A) 0 
(B) 1 
(C) #NULO! 
(D) #DIV/0! 
(E) #VALOR! 
 

QUESTÃO 15  
 
A imagem abaixo mostra o trecho de um documento 
digitado no Microsoft Word: 
 

 
 
Analisando a imagem, julgue os itens abaixo em 
verdadeiro (V) ou falso (F). Pode-se afirmar que: 
 
(    ) Foram utilizadas as opções de formatação de 
fonte negrito e itálico. 
(      ) O documento faz uso do recurso que insere um 
rodapé no documento. 
(  ) O primeiro parágrafo do documento está 
justificado, ou seja, o texto está alinhado às margens 
esquerda e direita. 
(   ) Não é possível determinar a quantidade de 
páginas do documento. 
 
A sequência correta é: 
 
(A) V V F F 
(B) V F V F 
(C) V F F V 
(D) F V F V 
(E) F V V F 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

QUESTÃO 16  
 
A soma das idades de três irmãos é 85. A soma da 
idade do irmão mais velho com a idade do irmão mais 
novo é 58. A idade do irmão do meio é: 
 
(A) 15 
(B) 20 
(C) 27 
(D) 35 
(E) 42 
 

QUESTÃO 17  
 
A imagem abaixo representa uma sequência lógica: 

 

 
 
A alternativa que corresponde ao próximo círculo da 
sequência acima é: 
 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 

 

QUESTÃO 18  
 
Em uma gráfica, uma máquina produz 80 panfletos em 
1 minuto. Quantos panfletos serão produzidos durante 
1 hora? 
 
(A) 4.800 
(B) 5.200 
(C) 6.800 
(D) 7.400 
(E) 8.000 
 

QUESTÃO 19  
 
O terreno da figura representado abaixo tem suas 
medidas indicadas em metros: 
 

 
 
Pode-se afirmar que a área total (em m²) das áreas 1 e 
2 é respectivamente: 
 
(A) 1.200 e 1.800 
(B) 2.400 e 3.000 
(C) 3.600 e 6.000 
(D) 1.200 e 3.000 
(E) 2.400 e 6.000 
 
 

QUESTÃO 20  
 
Luís comprou um cofre para guardar pequenas 
quantias em casa. Na primeira semana ele colocou R$ 
50,00 no cofre e prometeu colocar R$ 5,00 toda 
semana, começando na semana seguinte. Se Luís 
tiver cumprido a promessa, ao final de 20 semanas ele 
terá em dinheiro: 
 
(A) R$ 125,00 
(B) R$ 145,00 
(C) R$ 150,00 
(D) R$ 160,00 
(E) R$ 165,00 
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CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21  
 
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a 
Resolução do CONTRAN Nº 205, de 20 de outubro de 
2006, são documentos de porte obrigatório quando o 
condutor estiver à direção do veículo: 
 

1. Permissão Para Dirigir (PPD) 
2. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
3. Certificado de Registro de Veículo (CRV) 
4. Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo (CRLV) 
 
Estão corretos: 
 
(A) 1 e 3. 
(B) 2 e 3. 
(C) 2 e 4. 
(D) 1, 2 e 4. 
(E) 1, 3 e 4. 
 

QUESTÃO 22  
 
O sistema _____________ é responsável pelo registro 
de todos os veículos do país, efetuados pelas 
unidades do DETRAN em cada estado. Através dele é 
possível gerar um número identificador único de cada 
veículo que o referência dentro do sistema. A 
alternativa que preenche corretamente a lacuna em 
branco é: 
 
(A) RENACH 
(B) RENAINF 
(C) RENAVAM 
(D) RENAJUD 
(E) SINIAV 
 

QUESTÃO 23  
 
NÃO é competência dos órgãos e entidades 
executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de 
sua circunscrição: 
 
(A) Implantar, manter e operar o sistema de 
sinalização, os dispositivos e os equipamentos de 
controle viário. 
(B) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre 
os acidentes de trânsito e suas causas. 
(C) Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia 
ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento 
ostensivo de trânsito. 
(D) Conceder autorização para conduzir veículos de 
propulsão humana e de tração animal. 
(E) Julgar os recursos interpostos pelos infratores, 
segundo as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. 
 
 
 
 

QUESTÃO 24  
 
A Resolução Nº 432, de 23 de janeiro de 2013, dispõe 
sobre os procedimentos a serem adotados pelas 
autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização 
do consumo de álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine dependência. 
 

 
 

Fonte: http://www.blogdoesteves.com/2011/11/embriaguez-ao-volante-o-crime-da-
moda.html 

 
Julgues os itens abaixo em certo (C) ou errado (E). 
Analisando a charge acima, de acordo com a 
Resolução citada, o Agente de Trânsito pode constatar 
sinais de alteração da capacidade psicomotora de um 
condutor nos casos em que: 
 
( ) Condutor apresenta olhos vermelhos e 
sonolência. 
( ) Condutor apresenta tosse e febre alta. 
( ) Condutor age com agressividade e 
arrogância. 
( ) Condutor não sabe a placa do veículo. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) C E C E 
(B) C E C C 
(C) C C E E 
(D) E E C E 
(E) E C E E 
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QUESTÃO 25  
 
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 nas rodovias para ônibus e micro-
ônibus é noventa quilômetros por hora (90 km/h). A 
velocidade mínima, respeitadas as condições 
operacionais de trânsito e da via, para o exemplo 
citado é:  
 
(A) 70 km/h 
(B) 60 km/h 
(C) 55 km/h 
(D) 45 km/h 
(E) 30 km/h 
 

QUESTÃO 26  
 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
analise os itens abaixo sobre a condução de veículos 
por motoristas profissionais: 
 

I. O motorista profissional pode dirigir veículos 
de transporte rodoviário coletivo de 
passageiros ou de transporte rodoviário de 
cargas por até 8 (oito) horas ininterruptas. 

II. O condutor é obrigado a repousar por no 
mínimo 11 (onze) horas a cada 24 (vinte e 
quatro) horas de jornada de trabalho. 

III. O motorista de transporte rodoviário de cargas 
tem direito a maior tempo de repouso do que o 
motorista de transporte rodoviário coletivo de 
passageiros. 

 
Está(ão) correto(s): 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) I e II. 
(E) II e III. 
 

QUESTÃO 27  
 
Qual das sinalizações de trânsito abaixo tem maior 
prevalência? 
 
(A) As placas verticais de advertência. 
(B) Os dispositivos de sinalização auxiliar. 
(C) As faixas horizontais sobre o pavimento. 
(D) As indicações do semáforo. 
(E) As ordens do agente de trânsito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28  
 
A imagem abaixo mostra um gesto do Agente de 
Trânsito. O braço levantado, com os movimentos de 
antebraço, da frente para a retaguarda, e com a palma 
da vão voltada para trás indica ordem de:  
 

 
(A) parada obrigatória para todos os veículos. 
(B) parada imediata no acostamento da via. 
(C) diminuir a velocidade. 
(D) seguir em frente. 
(E) parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. 
 

QUESTÃO 29  
 
São veículos que dispensam o uso de placa dianteira: 
 

I. Veículos de duas rodas. 
II. Veículos de três rodas. 

III. Veículos oficiais. 
 
Está(ão) correto(s): 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) I e II. 
(D) II e III. 
(E) I, II e III. 
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QUESTÃO 30  
 
Dispositivos Auxiliares são elementos aplicados ao 
pavimento da via, junto a ela, ou nos obstáculos 
próximos, de forma a tornar mais eficiente e segura a 
operação da via. 
 

 
  
A imagem acima mostra exemplos de dispositivos 
auxiliares classificados como: 
 
(A) Dispositivos de Uso Temporário. 
(B) Dispositivos Luminosos. 
(C) Dispositivos de Proteção Contínua. 
(D) Dispositivos de Canalização. 
(E) Dispositivos Delimitadores. 
 

QUESTÃO 31  
 
NÃO é obrigatória a expedição de um novo Certificado 
de Registro de Veículo (CRV) nos casos em que: 
 
(A) for transferida a propriedade do veículo. 
(B) ocorrer o rebaixamento da suspensão do veículo.  
(C) o proprietário mudar o município de domicílio. 
(D) for alterada a cor do veículo. 
(E) o proprietário do veículo mudar a categoria da 
CNH. 
 

QUESTÃO 32  
 
NÃO é requisito para a habilitação do condutor de 
veículo destinado à condução de escolares: 
 
(A) Ter idade superior a vinte e um anos. 
(B) Estar habilitado no mínimo há dois anos na 
categoria “B”. 
(C) Possuir habilitação na categoria “C”. 
(D) Ser aprovado em curso especializado. 
(E) Não ter cometido infração grave durante os doze 
últimos meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33  
 
As placas de regulamentação têm por finalidade 
informar aos usuários das condições, proibições, 
obrigações ou restrições no uso das vias. São 
exemplos de placas de regulamentação, EXCETO: 
 

(A) 

 
  

(B) 

 
 

(C) 

 
 

(D) 

 
 

(E) 
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QUESTÃO 34  
 
O Código de Trânsito Brasileiro define sinalização de 
trânsito como sendo um conjunto de sinais de trânsito 
e dispositivos de segurança colocados na via pública 
com o objetivo de garantir sua utilização adequada, 
possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior 
segurança dos veículos e pedestres que nela circulam. 
A placa da figura abaixo sinaliza: 
 

 
 
(A) Aclive acentuado.  
(B) Pista escorregadia. 
(C) Projeção de cascalhos. 
(D) Área com desmoronamento. 
(E) Passagem de nível com barreira. 
 

QUESTÃO 35  
 
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
constitui infração de trânsito gravíssima: 
 

I. Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional 
de Habilitação ou Permissão para Dirigir. 

II. O condutor ou passageiro deixar de utilizar o 
cinto de segurança, com o veículo em 
movimento. 

III. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos 
ou substâncias. 

 
Está(ão) correto(s): 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) I e II. 
(D) II e III. 
(E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 36  
 
Um condutor imprudente recebeu em sua residência 
várias multas: 1 multa de infração leve, 3 multas de 
infração grave e 1 multa de infração gravíssima. O 
total de pontos acumulados na Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) do motorista será de:  
 
(A) 5 pontos. 
(B) 12 pontos. 
(C) 18 pontos. 
(D) 22 pontos. 
(E) 25 pontos. 
 
 

QUESTÃO 37  
 
Uma das medidas administrativas, previstas no Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), consiste na manutenção 
do veículo no local em que se encontra, com a 
finalidade de que a irregularidade constatada seja 
sanada pelo condutor do veículo. Caso não seja 
possível sanar a irregularidade, o veículo deve ser 
liberado, mediante o recolhimento do Certificado de 
Licenciamento Anual. Trata-se da medida 
administrativa de: 
 
(A) Remoção de veículo. 
(B) Apropriação de veículo. 
(C) Retenção de veículo. 
(D) Transbordo de veículo. 
(E) Apreensão de veículo. 
 

QUESTÃO 38  
 
É um aparelho destinado à medição do teor alcoólico 
no ar alveolar, ou seja, mede a concentração de 
bebida alcoólica na corrente sanguínea de uma 
pessoa mediante a análise do ar pulmonar profundo. 
Sua principal aplicação é identificar condutores de 
veículos que estejam sob efeito de bebidas alcoólicas. 
Trata-se do: 
 
(A) Odômetro. 
(B) Barômetro. 
(C) Altímetro. 
(D) Etilômetro. 
(E) Higrômetro. 
 

QUESTÃO 39  
 
A Lei Complementar n° 108, de 21 de novembro de 
2007, instituiu 32 regiões de Planejamento no Estado 
do Maranhão. O objetivo é potencializar o 
desenvolvimento sustentável das regiões, por meio do 
fortalecimento dos municípios e da parceria com a 
sociedade civil organizada. O município de Matões-MA 
faz parte da: 
 
(A) Região das Serras. 
(B) Região da Baixada Maranhense. 
(C) Região do Baixo Balsas. 
(D) Região do Médio Parnaíba. 
(E) Região dos Cocais. 
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QUESTÃO 40  
 
Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F), 
considerando os dados oficiais sobre o município de 
Matões: 
 
( ) O gentílico para quem nasce em Matões é 
Matoense. 
( ) Segundo o IBGE, a principal cultura 
produzida na área da lavoura é a soja. 
( ) A população do município já ultrapassou os 
30 mil habitantes. 
( ) No dia 30 de dezembro de 2015, o município 
completa 70 anos de emancipação política. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) V V F F 
(B) V F F V 
(C) V F V F 
(D) F V F V 
(E) F F V V 
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