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CCAARRGGOO::  SSEERRVVIIÇÇOOSS  OOPPEERRAACCIIOONNAAIISS  ––  MMOOTTOORRIISSTTAA  
 
Texto 

Mobilidade urbana 
Por Fernando Rebouças 
 

A qualidade de vida, principalmente, de um trabalhador que necessita utilizar o transporte público e as vias de acesso, 
diariamente, tem sido alvo de debate em todo mundo. Como uma cidade pode crescer, gerar renda, emprego e, ao 
mesmo tempo, renovar suas estruturas de transporte? 

Esse desafio ganhou um termo, a “mobilidade urbana”, uma das principais questões das cidades de todo o mundo, e 
interfere diretamente sobre o acesso a diferentes pontos das cidades (incluindo o local de trabalho), aos serviços públicos 
e ao meio ambiente. Durante o século XX, o uso do automóvel foi uma resposta eficaz para se ter autonomia na mobilidade 
diária, mas, no início do século XXI, o aumento dos engarrafamentos nas grandes cidades tem gerado a necessidade de 
pensar em novas alternativas de transportes sustentáveis para o meio ambiente, para a economia e para a sociedade. 

Hoje, com o crescimento da população, da maior oferta de carros e do inchaço urbano, ter um carro não é mais 
sinônimo de autonomia, velocidade e conforto. Ficar parado num trânsito se tornou uma perda de tempo e de qualidade 
de vida. 

Nos últimos dez anos, a frota de veículos no Brasil aumentou em 400%. Esse quadro tem exigido uma nova postura 
por parte das prefeituras e da sociedade para a busca de soluções. A solução mais cabível é o investimento em transportes 
coletivos integrados, de qualidade e não poluentes, como primeiro passo para uma mobilidade urbana sustentável em 
todos os sentidos. 

O transporte coletivo envolve a instalação de veículos sobre trilhos, como trens, metrôs e bondes com nova 
tecnologia, além da melhoria dos ônibus, os tornando não poluentes. Sendo necessário integrar o transporte de uma 
cidade com ciclovia, elevadores de alta capacidade, e sistemas de bicicletas públicas. 

É necessário incentivar a população a utilizar o transporte coletivo e deixar o carro em casa, e respeitar o espaço do 
pedestre, também necessitado de calçadas mais confortáveis e seguras, protegidas por sinalização, sem buracos ou 
qualquer tipo de obstáculo.                                    (Disponível em: http://www.infoescola.com/transporte/mobilidade-urbana/. Adaptado.) 

 
01 
Segundo o texto, é correto afirmar que 
A) é essencial incentivar a população a utilizar o seu carro diariamente. 
B) é necessário desestimular a população a respeitar o espaço do pedestre. 
C) ficar parado num trânsito aumentou a qualidade de vida dos motoristas. 
D) atualmente, ter um carro é sinônimo de autonomia, velocidade e conforto. 
E) a qualidade de vida do trabalhador que utiliza o transporte público e as vias de acesso, diariamente, tem sido alvo de 

debate em todo mundo. 

 
02 
De acordo com as ideias do texto, a solução para aperfeiçoar a mobilidade urbana no país é 
A) aumentar dos engarrafamentos nas grandes cidades. 
B) aumentar a maior oferta de carros e do inchaço urbano. 
C) instalar veículos sobre trilhos, como trens, metrôs e bondes. 
D) interferir diretamente sobre o acesso a diferentes pontos das cidades. 
E) investir em transportes coletivos integrados, de qualidade e não poluentes, tornando a mobilidade urbana sustentável 

em todos os sentidos. 

 
03 
No trecho “Como uma cidade pode crescer, gerar renda, emprego e, ao mesmo tempo, renovar suas estruturas de 

transporte?” (1º§), o ponto de interrogação ( ? ) foi utilizado para 
A) indicar pergunta. 
B) exprimir admiração. 
C) realçar uma palavra ou expressão. 
D) fechar período de frases imperativas. 
E) representar, na escrita, hesitações comuns da língua falada. 
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04 
Em “Durante o século XX, o uso do automóvel foi uma resposta eficaz para se ter autonomia na mobilidade diária, mas, 

no início do século XXI, o aumento dos engarrafamentos nas grandes cidades tem gerado a necessidade de pensar em 

novas alternativas de transportes sustentáveis para o meio ambiente, para a economia e para a sociedade.” (2º§),  a 

palavra destacada expressa ideia de 

A) condição.  B) contraste.  C) conclusão.  D) proporção.  E) comparação.  

 

05 
No trecho “A solução mais cabível é o investimento em transportes coletivos integrados, de qualidade e não poluentes, 

como primeiro passo para uma mobilidade urbana sustentável em todos os sentidos.” (4º§), a palavra destacada pode 

ser substituída, sem alteração de sentido, por 

A) evoluída.  B) renovada.  C) suficiente.  D) adequada.  E) sustentável. 

 

06 
Em “Hoje, com o crescimento da população, da maior oferta de carros e do inchaço urbano, ter um carro não é mais 

sinônimo de autonomia, velocidade e conforto.” (3º§), a palavra destacada exprime circunstância de 

A) lugar.   B) modo.  C) tempo.  D) dúvida.  E) proporção.  

 

07 
No trecho “... e interfere diretamente sobre o acesso a diferentes pontos das cidades (incluindo o local de trabalho), 

aos serviços públicos e ao meio ambiente.” (2º§), os parênteses foram utilizados para 

A) realçar o aposto. 

B) assinalar neologismo. 

C) realçar uma palavra ou expressão. 

D) indicar possibilidades alternativas de leitura. 

E) separar qualquer indicação de ordem explicativa, comentário ou reflexão. 

 

08 
Em “Nos últimos dez anos, a frota de veículos no Brasil aumentou em 400%. Esse quadro tem exigido uma nova postura 

por parte das prefeituras e da sociedade para a busca de soluções.” (4º§), as palavras podem ser classificadas, 

respectivamente, em 

A) verbo; substantivo; artigo; pronome; e, adjetivo. 

B) advérbio; substantivo; pronome; artigo; e, verbo. 

C) pronome; advérbio; substantivo; artigo; e, adjetivo. 

D) substantivo; verbo; adjetivo; advérbio; e, substantivo. 

E) verbo; adjetivo; substantivo; preposição; e, substantivo. 

 

09 
A palavra “público”, transcrita do texto, é acentuada pelo mesmo motivo que a seguinte palavra: 

A) diária.  B) últimos.  C) também.  D) necessário.  E) automóvel. 

 

10 
Assinale a afirmativa, transcrita do texto, que apresenta um advérbio de negação. 

A) “Nos últimos dez anos, a frota de veículos no Brasil aumentou em 400%.” (4º§) 

B) “... ter um carro não é mais sinônimo de autonomia, velocidade e conforto.” (3º§) 

C) “É necessário incentivar a população a utilizar o transporte coletivo e deixar o carro em casa,...” (6º§) 

D) “Sendo necessário integrar o transporte de uma cidade com ciclovia, elevadores de alta capacidade, e sistemas de 

bicicletas públicas.” (5º§) 

E) “O transporte coletivo envolve a instalação de veículos sobre trilhos, como trens, metrôs e bondes com nova tecnologia, 

além da melhoria dos ônibus, os tornando não poluentes.” (5º§) 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
11 
Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), é correto afirmar que a função ARRED 
A) soma um intervalo de células. 
B) retorna a parte inteira de uma divisão. 
C) calcula a média de um intervalo de células. 
D) arredonda um número até uma quantidade especificada de dígitos. 
E) retorna um número aleatório maior ou igual a 0 e menor que 1 distribuído uniformemente. 

 
12 
Considere a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão). Para calcular o 
total de carros e motos nos anos de 2010 e 2011 na célula A6, deve-se inserir a seguinte fórmula: 
 

A) =SOMA(B3:C4)        
B) =SOMA(B2:C5)        
C) =SOMA(B3:C5) 
D) =MÉDIA(B2:C5) 
E) =MÉDIA(A1:C5) 

 
 
 
13 

Na ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão), a caixa de seleção  é utilizada 

para 
A) alterar a cor do texto.     D) alterar o tamanho da fonte. 
B) alterar o tipo da fonte.     E) aplicar negrito ao texto selecionado. 
C) alinhar o texto à esquerda. 

 
14 
No Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (configuração padrão), a ferramenta que tem como funcionalidade a 
criação de desenhos simples e edição de imagens é 
A) Paint.       D) Bloco de notas. 
B) WordPad.       E) Windows Explorer. 
C) WinDesignX. 

 
15 
Considere a seguinte situação hipotética: “Um usuário, ao navegar na internet utilizando o navegador Internet Explorer 8 
(configuração padrão – idioma português Brasil), acidentalmente pressionou a tecla F5 do seu computador”. Diante do 
exposto, é correto afirmar que 
A) uma nova guia foi aberta.     D) o histórico de navegação foi aberto. 
B) a página atual foi fechada.     E) a página atual foi adicionada aos favoritos. 
C) a página atual foi atualizada. 

 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA 
16 
Sobre a sociedade colonial do território do Guaporé, hoje, Rondônia, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas.  
(     ) Era comandada por uma elite branca, que controlava as minas e lavras e os altos cargos da administração pública. 
(     ) A servidão negra era praticamente inexistente na região, pois a mão de obra era exclusivamente indígena. 
(     ) Havia um grupo médio dominado pelos mestiços que chegavam a possuir pequenas propriedades e até escravos. 
(     ) Houve uma participação ativa, tanto na parte administrativa, quanto na sociedade, de um número exacerbado de 

imigrantes e alemães. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, F.  B) V, F, V, F.  C) V, F, F, F.  D) F, V, F, V.  E) F, F, V, V. 
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17 
O Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, cujo nome serviu de inspiração para o nome “Rondônia”, destacou-se, 
entre outros fatos, por ser uma personalidade brasileira que 
A) foi, entre outras coisas, pacificador dos índios Bororo, Botocudo, Kaingang, Xokleng, Nambikuára, Xavante e Umotina 

e implementou a ligação telegráfica entre Brasil, Paraguai e Bolívia. 
B) como sanitarista, foi o responsável pelas inúmeras campanhas de vacinação empreendidas entre colonos e indígenas, 

propensos a grandes epidemias de malária, varíola e febre amarela. 
C) fundou as primeiras vilas e cidades, criou um método pioneiro de administração em que havia uma participação 

efetiva dos indígenas na administração e nos empreendimentos comerciais em ascensão. 
D) como diplomata, resolveu as pendências territoriais através do “Tratado de Petrópolis”, que anexava a “Amazônia 

Legal” oficialmente ao território brasileiro, incluindo, nesse processo,  o subterritório de Rondônia.   
E) foi o grande empreendedor da construção da primeira ferrovia da região e da empreitada que transformou em 

realidade a Transamazônica, uma rodovia, hoje, em desuso, mas que cortava toda a extensão da floresta. 

 
18 
Leia o texto a seguir. 

Pneus e câmeras 
 

Não é pouca coisa, mas a borracha é muito mais do que isso. Só ela pode ser usada para fabricar mais de 40 mil 
itens, entre os quais pelo menos 400 tipos de artigos médicos, como embalagens de medicamentos, instrumentos, luvas 
e tubos cirúrgicos, por exemplo. Ela também é empregada na produção de calçados, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, 
preservativos e, como vedante, em geladeiras, em janelas de veículos e em molduras ou guarnições de portas. O 
produto está presente ainda na construção civil, nas indústrias de autopeças, bélica, petrolífera e de saneamento, na 
mineração e siderurgia. O maior consumo da borracha natural, todavia, se dá com os pneumáticos (pneus e câmeras de 
ar), indispensáveis na indústria automobilística e na aviação, assim como na de motos e bicicletas. No mundo, as 
indústrias de transporte e automotiva consomem cerca de dois terços do total de borracha sintética e natural, sendo 
90% destinados aos pneumáticos e o restante a peças diversas de veículos, como mangueiras e tapetes. 

(Disponível em: http://www.sescsp.org.br/online/artigo/compartilhar/7380_TRISTE+HISTORIA+DE+UM+CICLO.) 
 

Em relação ao ciclo da borracha, relacionado ao povoamento de regiões como Rondônia, analise as premissas. 
I. A descoberta da vulcanização, em 1839, acelerou o interesse internacional pela borracha, desencadeando uma 

corrida imperialista na região amazônica. 
II. A exploração do látex levou à formação de vastos seringais dominados pelos chamados “coronéis de barranco”. 
III. A exploração da borracha nos vales do Madeira, Mamoré e Guaporé era realizada exclusivamente pelos bolivianos 

que tivessem parentesco com brasileiros ou residissem no país. 
IV. A concorrência com a borracha vinda do oeste norte-americano e das Antilhas derrubou o preço da borracha 

amazônica, levando ao despovoamento da região. 
V. Havia uma incidência de nordestinos, que também trabalhavam na extração do látex. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II e III.  B) I, II e V.  C) II, III e V.  D) I, III e IV.  E) I, II, III e IV. 

 
19 
Um marco histórico do desenvolvimento Amazônico completou 100 anos e 
ex-funcionários trabalham para preservar a memória da Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré. Essa foi uma grande obra estrangeira construída no Brasil, 
considerada uma verdadeira loucura: “Construir uma estrada na floresta, na 
mais violenta do mundo, é uma aventura que só os grandes titãs ousaram 
enfrentar”, afirma o historiador Francisco Matias. A estrada mencionada teve 
um investimento vultoso subvencionado diretamente 
A) pela França.        
B) pela Inglaterra.       
C) pela Alemanha. 
D) pela, então, URSS. 
E) pelos Estados Unidos. 
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20 
“Rondônia tem um relevo pouco acidentado, sem elevações ou depressões acentuadas. As altitudes variam entre 70 e 500 
metros, tendo como referência o nível do mar. No sul do estado são encontradas as áreas mais acidentadas, com 
depressões e elevações. Nessa região fica o ponto mais elevado do estado, a Serra dos Pacaás, com 1123 metros de 
altitude. O norte e o noroeste do estado, no vale do rio Madeira, fazem parte da Planície Amazônica, cujas características 
são as terras baixas e sedimentadas.”                              (Disponível em: http://www.infoescola.com/geografia/geografia-de-rondonia/.) 
 

O estado de Rondônia está localizado na região Norte do Brasil. Seus limites são: 
A) Acre, Argentina e Paraguai.      D) Bolívia, Mato Grosso, Amazonas e Acre. 
B) Mato Grosso do Sul e Goiás.     E) Argentina, Pará, Mato Grosso e Amazonas. 
C) Uruguai, Distrito Federal e Amapá. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, NÃO faz parte do Sistema Nacional de Trânsito o seguinte órgão: 
A) PRF.        D) Polícias Civis dos estados. 
B) CONTRANDIFE.      E) Polícias Militares dos estados. 
C) DETRAN dos estados.  
 

22 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o Conselho Nacional de Trânsito possui, em sua composição, um 
representante de cada um dos seguintes Ministérios, EXCETO:  
A) Ministério da Saúde.      D) Ministério dos Transportes. 
B) Ministério do Exército.     E) Ministério da Ciência e Tecnologia. 
C) Ministério da Agricultura. 
 

23 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o órgão de trânsito responsável por coordenar os demais órgãos do 
Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades, é o 
A) CETRAN.  B) DETRAN.  C) CIRETRAN.  D) CONTRAN.  E) DENATRAN. 
 

24 
“Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, as da esquerda são 
destinadas à _________________ e ao _________________ dos veículos de _________________ velocidade.” Assinale 
a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.  
A) passagem / retorno / menor     D) ultrapassagem / cruzamento / maior 
B) parada / deslocamento / menor    E) ultrapassagem / deslocamento / maior 
C) parada / estacionamento / menor 
 

25 
Marque a alternativa correta. 
A) O porte do Certificado de Registro de Veículo é obrigatório. 
B) O porte do Certificado de Licenciamento Anual é obrigatório. 
C) O primeiro licenciamento não poderá ser feito simultaneamente ao registro. 
D) É obrigatório o licenciamento do veículo durante o trajeto entre a fábrica e o município de destino. 
E) O veículo será licenciado mesmo estando em débitos de multas, contudo, estando em débito de tributos, não poderá 

ser licenciado. 
 

26 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas 
com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o 
de terceiros, no âmbito das rodovias e estradas federais, é responsabilidade do(a) 
A) CETRAN.       D) Polícia Militar.  
B) DETRAN.       E) Polícia Rodoviária Federal. 
C) CIRETRAN. 
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27 
Vistoriar, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento 
Anual, é competência do 
A) CETRAN.  B) DETRAN.  C) CONTRAN.  D) DENATRAN.  E) CONTRANDIFE. 

 
28 
Nas rodovias onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida para ônibus e micro-ônibus 
será de 
A) 70 km/h.  B) 80 km/h.  C) 90 km/h.  D) 100 km/h.  E) 110 km/h. 

 
29 
“Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, as da direita são destinadas 

ao ________________ dos veículos mais ________________ e de ________________ porte, quando não houver 
faixa especial a eles destinada.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) retorno / lentos / menor     D) deslocamento / lentos / maior 
B) retorno / rápidos / maior     E) deslocamento / rápidos / maior 
C) cruzamento / rápidos / menor 

 
30 
Dar passagem pela esquerda, quando solicitado, é 
A) dever do condutor. 
B) uma infração de trânsito. 
C) proibido pelo Código de Trânsito. 
D) uma questão de cortesia do condutor. 
E) uma regra que, se não cumprida, não constitui infração de trânsito. 

 
31 
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é PROIBIDA a circulação de ciclomotores 
A) em qualquer via arterial. 
B) apenas sobre as calçadas das vias arteriais. 
C) apenas sobre as calçadas das vias urbanas. 
D) nas vias arteriais e sobre as calçadas das vias urbanas. 
E) nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. 

 
32 
“Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que 
esteja conduzindo, de acordo com o CTB, constitui infração ________________ com penalidade de multa (3 vezes) e 
________________ do veículo; e medida administrativa aplicável de __________________________________.” Assinale 
a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) grave / remoção / cassação da carteira 
B) média / apreensão / cassação da carteira 
C) gravíssima / remoção / cassação da carteira 
D) grave / remoção / recolhimento do documento de habilitação 
E) gravíssima / apreensão / recolhimento do documento de habilitação 

 
33 
“Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos, constitui infração 
_________________ com penalidade de _________________ e _________________________.” Assinale a alternativa 
que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) grave / multa / retenção do veículo 
B) gravíssima / multa / retenção do veículo 
C) grave / multa / suspensão do direito de dirigir 
D) gravíssima / multa / suspensão do direito de dirigir 
E) grave / retenção do veículo / suspensão do direito de dirigir 
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34 
Em uma rodovia provida de acostamento e sinalização horizontal em marcas tracejadas, para fazer a conversão à 
esquerda, o condutor deverá 
A) continuar na via até encontrar uma rotatória. 
B) continuar na via até encontrar um cruzamento. 
C) deslocar o veículo para a esquerda sem atingir a contramão. 
D) aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança. 
E) atingir o centro da via e aguardar o melhor momento para cruzar a pista.  
 

35 
“Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias constitui infração 
_________________ com penalidade de _________________.” Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior.  
A) grave / multa      D) leve / retenção da CNH 
B) média / multa      E) grave / retenção da CNH 
C) gravíssima / multa 
 

36 
Disputar corrida por espírito de emulação é uma infração gravíssima com medida administrativa aplicável no(a) 
A) remoção do veículo, apenas. 
B) retenção do veículo, apenas. 
C) apreensão do veículo, apenas. 
D) recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. 
E) recolhimento do documento de habilitação e apreensão do veículo. 
 

37 
“Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança segundo o Código de Trânsito Brasileiro constitui 
infração _________________ com penalidade de _________________.” Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) leve / multa       D) grave / advertência                                                 
B) média / multa      E) média / advertência 
C) leve / advertência 
 

38 
O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante à noite e durante o dia, segundo o 
Código de Trânsito Brasileiro, em 
A) pontes.       D) vias não iluminadas. 
B) viadutos.       E) túneis providos de iluminação pública. 
C) vias iluminadas. 
 

39 
“Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença 
para conduzir, constitui infração _________________ com penalidade de ___________________.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) grave / multa      D) grave / apreensão do veículo 
B) média / multa      E) média / apreensão do veículo 
C) gravíssima / multa 
 

40 
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, transitar em marcha à ré é 
A) proibido. 
B) permitido, apenas em casos de vias sinalizadas verticalmente. 
C) permitido, apenas em casos de vias sinalizadas horizontalmente. 
D) permitido, em casos de congestionamento para sair do fluxo de veículos. 
E) permitido, na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança.  
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41 
Utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou 
frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus, constitui infração gravíssima com penalidade de multa, 
suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, e a seguinte medida administrativa aplicável: 
A) Remoção do veículo, apenas. 
B) Retenção do veículo, apenas. 
C) Recolhimento do documento de habilitação, apenas.         
D) Recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. 
E) Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. 
 

42 
“Permitir que pessoa, com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir cassada ou com suspensão do 
direito de dirigir, tome posse e passe a conduzir o veículo automotor nas vias, constitui infração _______________ 
com penalidade de _______________ e _______________ do veículo.” Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) grave / multa / remoção     D) média / apreensão / retenção  
B) média / multa / apreensão     E) gravíssima / multa / apreensão  
C) grave / apreensão / remoção  
 

43 
Para melhor verificação do nível do óleo lubrificante, é necessário que o motor do veículo esteja 
A) frio.        D) em aquecimento.  
B) seco.        E) em funcionamento. 
C) lavado.   
 

44 
“Estacionar o veículo, afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 1 m, constitui infração _____________, com 
penalidade de multa e medida administrativa aplicável de _______________ do veículo.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) leve / remoção      D) média / remoção  
B) leve / retenção      E) média / retenção  
C) grave / remoção  
 

45 
“Estacionar o veículo, na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas 
de acostamento, constitui infração _____________, com penalidade de multa e medida administrativa aplicável de 
______________ do veículo.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) grave / remoção      D) grave / apreensão  
B) média / remoção      E) gravíssima / remoção  
C) média / retenção  
 

46 
Fazer reparo em veículo na via pública, quando há impedimento absoluto da sua remoção, estando o veículo 
devidamente sinalizado, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, 
A) é uma infração leve.      D) não constitui infração. 
B) é uma infração grave.     E) é uma infração gravíssima. 
C) é uma infração média. 
 

47 
Em uma rodovia, quando um condutor percebe que outro que o segue tem a intenção de ultrapassá-lo, ele deverá  
A) deslocar-se para a faixa mais à esquerda.  
B) deslocar-se para a faixa mais à direita e acelerar a marcha. 
C) deslocar-se para a faixa mais à esquerda e reduzir a marcha. 
D) deslocar-se para o acostamento com a finalidade de facilitar a ultrapassagem. 
E) estando na faixa da direita, manter-se na faixa que está circulando sem, contudo acelerar a marcha. 
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48 
“Estacionar o veículo, afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50 cm a 1 m, constitui infração _____________, com 
penalidade de multa e medida administrativa aplicável de _______________ do veículo.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) leve / remoção      D) média / remoção  
B) leve / retenção      E) média / retenção  
C) grave / remoção  

 
49 
O condutor de um automóvel, em circulação por uma rodovia, que não há sinalização acerca da velocidade máxima 
permitida para automóveis, deverá obedecer como velocidade máxima permitida o valor de 
A) 80 km/h.  B) 90 km/h.  C) 100 km/h.  D) 110 km/h.  E) 120 km/h. 

 
50 
“Estacionar o veículo, na contramão de direção, constitui infração ________________, com penalidade de 
______________________.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) grave / multa      D) grave / apreensão do veículo 
B) média / multa      E) gravíssima / apreensão do veículo 
C) média / remoção do veículo 
 

 



INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 

local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo. 

Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de 

alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 

4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 

calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término 

da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma única 
resposta correta.  

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 

qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua 

realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no 

decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 

Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da 

unidade. 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 

www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Concurso Público no site www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos deverá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 

disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 


