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Texto

Retrato falado

Uma das coisas que não entendo é retrato falado. Em filme policial americano, no retrato falado sai sempre a cara

do criminoso, até o último cravo. Mas na vida real, que nada tem de filme americano, o retrato falado nunca tem o

menor parentesco com a cara do cara que acaba sendo preso.

- Atenção. Aqui está um retrato falado do homem que estamos procurando. Foi feito de acordo com a descrição de

dezessete testemunhas do crime. Decorem bem a sua fisionomia. Está decorada?
- Sim, senhor.
- Então, procurem exatamente o contrário deste retrato. Não podem errar.

Imagino os problemas que não deve ter o artista encarregado dos retratos falados na polícia. Um homem sensível

obrigado a conviver com a imprecisão de testemunhas e as rudezas da lei.
- O senhor mandou me chamar, delegado?
- Mandei, Lúcio. É sobre o seu trabalho. Os seus últimos retratos falados...
- Eu sei, eu sei. É que estou numa fase de transição, entende? Deixei o hiper-realismo e estou experimentando com

uma volta as formas orgânicas e...

- Eu compreendo, Lúcio. Mas da última vez que usamos um retrato falado seu, a turma prendeu um orelhão.

O pior deve ser as testemunhas que não sabem descrever o que viram.
- O nariz era assim, um pouco, mais ou menos como seu, inspetor.
- E as sobrancelhas? As sobrancelhas são importantes.
- Sobrancelhas? Não sei... como as suas, inspetor.
- E os olhos?
- Os olhos claros, como os...

- Já sei. Os meus. O queixo?
- Parecido com o seu.
- Inspetor, onde é que o senhor estava na noite do crime?
- Cala a boca e desenha, Lúcio.

E há os indecisos.
- Era chinês.
- Tem certeza?
- Ou era chinês ou tinha dormido mal.

E deve haver a testemunha literária!
- Nariz adunco, como de uma ave de rapina. A testa escondida pelos cabelos em desalinho. Pelos seus olhos, vez

que outra, passava uma sombra como uma má lembrança. A boca de uma sensualidade agressiva mas ao mesmo tempo

tímida, algo reticente nos cantos, com uma certa arrogância no lábio superior que o lábio inferior refutava e o queixo

desmentia. Narinas vívidas, como as de um velho cavalo. Mais não posso dizer porque só o vi por dois segundos.

Os sucintos:
- Era o Charles Bronson com o nariz da Maria Alcina.
- Tipo Austregésilo de Athayde, mas com bigodes mexicanos.
- Uma miniatura de cachorro boxer, comandante da Varig e beque do Madureira.
- Bota aí: a testa do Jaguar, o nariz do Mitterrand, a boca do porteiro do antigo Fred's e o queixo da Virgínia Woolf.

Uma orelha da Jaqueline Kennedy e a outra, estranhamente, do neto do Getty.
- A Emilinha Borba de barba depois de um mal voo na ponte aérea com o Nélson Ned.

E há as surpresas.
- Bom, era um cara comum. Sei lá. Nariz reto, boca do tamanho médio, sem bigode. Ah, e um olho só, bem no meio

da testa.

O ciclope ataca outra vez!

Experimente você dar as características para o retrato falado de alguém.

- Os olhos de Sandra Brea. Um pouco menos sobrancelha. O nariz de Claire Bloom de 15 anos atrás. A boca de

Cláudia Cardinale. O queixo da Elizabeth Savala. Um seio de Laura Antonelli e outro da Sydne Rome. As pernas da Jane

Fonda.
- Feito. Mas quem é essa?
- Não sei, mas se encontrarem, tragam-na para mim depressa. E vival

(Luis Fernando Veríssimo. Retrato falado. In: PINTO, Manuel da Costa. Crônica brasileira contemporânea. São Paulo: Salamandra, 2008.)
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01

No início da crônica, pode-se depreender que o narrador

A) concorda com o trabalho da polícia.

B) questiona a fidelidade dos retratos falados.

C) não compreende como são feitos os retratos falados.

D) discute a influência de retratos falados em filmes americanos.

E) assegura a importância do retrato falado em investigações policiais.

02

Releia o seguinte trecho da crônica e analise a validade das afirmações: "Em filme policial americano, no retrato

falado sai sempre a cara do criminoso, [...]" (1°§ ).
I. Os termos que compõem esse trecho estão ordenados, do ponto de vista sintático, na ordem indireta.

II. A expressão "retrato falado" desempenha a função sintática de sujeito do verbo "sair".
Ill. A vi'rgula foi usada depois da expressão "em filme policial americano" para isolar uma informação deslocada.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

A) I, II e III. B) I, apenas. C) I e II, apenas. D) I e III, apenas. E) Il e III, apenas.

03

No trecho "[...] o retrato falado nunca tem o menor parentesco com a cara do cara que acaba sendo preso." (196), o

sentido das palavras destacadas é

A) distinto. B) idêntico. C) ambíguo. D) semelhante. E) equivalente.

04

Releia os seguintes trechos da crônica.

I. "Aqui está um retrato falado do homem que estamos procurando." (296)

II. "[...) procurem exatamente o contrário deste retrato." (496)

Sobre as palavras destacadas, é correto afirmar que

A) a palavra "que" é uma conjunção e a palavra "deste", um pronome.

B) ambas foram usadas com a finalidade de retomar informações expressas anteriomente no texto.

C) as duas pertencem à mesma classe gramatical, mas desempenham funções sintáticas diferentes.

D) elas pertencem a classes gramaticais diferentes, por isso desempenham funções sintáticas também distintas.

E) a palavra "que" serve para ligar duas orações coordenadas e a palavra "deste" antecipa uma informação que ainda

será revelada no texto.

05

Analise a função sintática da expressão destacada em "Imagino os problemas que não deve ter o artista encarregado

dos retratos falados na polícia." (5°§). Assinale a alternativa em que o(s) termo(s) destacado(s) NÃO desempenha(m)

a mesma função.

A) "[...] a turma prendeu um orelhão." (996)

B) "As sobrancelhas são importantes." (1296)

C) "Mas da última vez que usamos um retrato falado seu, [...)." (996)

D) "O pior deve ser as testemunhas que não sabem descrever o que viram." (1096)

E ) "Deixei o hiper-realismo e estou experimentando com uma volta asformas orgânicas e..." (896)

06

Analise a palavra destacada em "A testa escondida pelos cabelos em desalinho." (25°§ ), e assinale a afirmativa

INCORRETA.

A) Eliminando o prefixo dessa palavra, chega-se à palavra que lhe deu origem.

B) Os prefixos das palavras "desalinho" e "descrever" têm o mesmo valor semântico.

C) As palavras "desalinho" e "descrever" são formadas pelo processo de derivação prefixal.

D) Nessa palavra ocorre o mesmo processo de formação que em "descrever" - "[...] não sabem descrever o que viram."

(109§ ).

E) As palavras "desalinho" e "descrever" formam-se pelo mesmo processo, mas seus prefixos agregam a elas diferentes

valores semânticos.
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07

No trecho "Pelos seus olhos, vez que outra, passava uma sombra como uma må lembrança." {259% ), a palavra

destacada introduz uma

A) causa. B) condição. C) explicação. D) comparação. E) consequência.

08

No trecho "- Não sei, mas se encontrarem, tragam-na para mim depressa. _E viva!" (3896), as palavras destacadas

estabelecem, respectivamente, as relações semânticas de

A) adição, causa e oposição. D) explicação, condição e adição.

B) adição, condição e adição. E) oposição, conformidade e explicação.

C) oposição, condição e adição.

09

A classe gramatical dos artigos é composta de palavras variáveis que se antepõem ao substantivo, concordando com

ele em gênero (masculino/feminino) e em número (singular/plural). Com base nessa característica, identifique o

trecho em que a(s) palavra(s) em destaque NÃO é(são) artigo(s).

A) "E deve haver a testemunha literária!" (2496)

B) "- Era o Charles Bronson com o nariz da Maria Alcina." (2796)

C) "- Inspetor, onde é que o senhor estava na noite do crime?" (1896)

D) "[...] Mais não posso dizer porque só o vi por dois segundos." (2596)

E ) "[...] A boca de uma sensualidade agressiva mas ao mesmo tempo tímida, [...]" (25° § )

10

Releia os seguintes trechos da crônica.

I. "- Sobrancelhas? Não sei... como as suas, inspetor." (13° § )
II. "- Os olhos claros, como os..." (1596)

As reticências são empregadas para indicar uma ruptura na sequência normal da frase. Mas o sentido sinalizado por

esse sinal de pontuação deve ser analisado de acordo com o contexto no qual foi empregado. Então, com base nessa

informação, é correto afirmar que as reticências foram utilizadas para indicar

A) indecisão em ambos os trechos.

B) interrupção da fala de um personagem nos dois trechos.

C) surpresa no trecho I e interrupção da fala de um personagem no trecho I.

D) indecisão no trecho I e interrupção da fala de um personagem no trecho II.

E) interrupção da fala de um personagem no trecho I e indecisão no trecho II.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11

Sobre o Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (configuração padrão), analise.

I. O painel de controle é um recurso que permite alterar as configurações do Sistema Operacional.

II. O WordPad é um editor de texto básico que está embutido no Sistema Operacional.

Ill. O Point é um editor de imagens e vi'deos que está embutido no Sistema Operacional.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) I e III.

12

Utilizando o Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (configuração padrão), um usuário de um computador do

DETRAN necessita encontrar a pasta com o nome "Miguel Antunes Rios" com os documentos necessários para o

licenciamento de um veículo. Considerando que o computador possui inúmeras pastas de outras pessoas, o
procedimento para o funcionário encontrar tal pasta de forma mais rápida é: clicar no botão Iniciar,

A) e na barra de busca digitar "Miguel Antunes Rios".

B) e na caixa de pesquisa digitar "Miguel Antunes Rios".

C) e no Gerenciador de Arquivos digitar "Miguel Antunes Rios".

D) clicar em Painel de Controle, selecionar Gerenciador de Documentos e digitar "Miguel Antunes Rios".

E) clicar em Painel de Controle, selecionar Pesquisa de Pastas e Arquivos e digitar "Miguel Antunes Rios".
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13

Considere o e-mail redigido com a ferramenta Microsoft Outlook 2007 (configuração padrão).

· Mensagem Inserir Opcòes Formatar Texto PDF Architect

Calibrl (C - 11 " Á A |
- 

' d- ' l -ji

Colar M I S ab; , A -g .-e ca
.. / Formatar Pincel - - 

- -- - - -- 

E

Esta mensagem não foi enviada.

Para... marcio®qmail.com: claudio®qmail.com| bruno@gmail.com

Cc... João2qmail.com|
Enviar

Cco... fausto2amail.com

Assunto Documentos

Anexado:
___ Certificados 2014.txt.

De acordo com as informações, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O assunto da mensagem é "Documentos".

B) O documento "Certificados 2014.txt" está anexado à mensagem.

C) João@gmail.com não receberá uma cópia da mensagem, pois o endereço é inválido.

D) marcio@gmail.com, claudio@gmail.com e bruno@gmail.com são os destinatários da mensagem.

E) marcio@gmail.com, claudio@ gmail.com e bruno@gmail.com terão conhecimento que fausto@gmail.com está rece-

bendo uma cópia da mensagem.

14

Considere a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel2007(configuração padrão).

A B C D E

1 Questão PesoAcerto PesoErro ALUNO01ALUNo02

2 1 10 5 1 D

3 2 10 5 1 o
4 3 10 5 1 o
5 4 20 10 o 1

6 5 20 1.0 1 1

7 6 5 2,5 0 1

8 7 5 2,5 o D

9 8 5 2,5 1 1

10 9 5 2,5 1 1

11 10 10 5 1 1

12

13

De acordo com as informações, marque V paras as afirmativas verdadeiras e.F para as falsas.

( ) Ao aplicar a função =SOMA(B2: B11) na célula B12 o resultado será 100.

( ) Ao aplicar a função = CONT.SE(D2: D11; "1") na célula D12 o resultado será 3.

( ) Ao aplicar a função =SE(D3= 1; "ACERTO"; "ERRO") na célula D13 o resultado será "ERRO".

( ) Ao aplicar a função =SE(E2= 1; B2; C2) na célula E12 o resultado será 5.

A sequência está correta em

A) V, V, F, F. B) V, F, F, V. C) V, F, V, F. D) F, V, V, F. E) F, F, V, V.

15

Sobre a ferramenta Microsoft Office Excel2007(configuração padrão), analise.

I. Ao aplicar a função = MOD(114; 2), o resultado será 1.

II. Ao aplicar a função =SE(MÁXIMO(30; 31)=30; "SP"; "RJ"), o resultado será "RJ".

Ill. Ao aplicar a função = POTÊNCIA(3; 3), o resultado será 9.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) Il e III.
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA

*Considere por tema a fotografia apresentada, para responder às questões 16 e 17.

(Disponívelem: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe4bcAB/a-historia-rondonia?part=3.)

16

Obra significativa na história de Rondônia, sobre o Real Forte do Príncipe da Beira, analise.
I. Demorou quase duas décadas para ser construído e seu nome foi uma homenagem ao primogênito de D. Maria I,

D. José II, príncipe da Beira, cidade de Portugal.

II. Quando chegou a ser inaugurado já não possuía mais tanta importância militar, já que Portugal e Espanha tinham

celebrado vários acordos e o ciclo do ouro no vale do Guaporé se encontrava em declínio acentuado.
Ill. Tornou-se residência oficial da Coroa Portuguesa, na região Norte do Brasil, transformando-se na sede do governo

do território de Rondônia nos primeiros anos de fundação até que se transformou em unidade federada, passando a
ter Porto Velho como capital.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

A) I, II e III. B) I, apenas. C) II, apenas. D) III, apenas. E) I e II, apenas.

17

O Real Forte do Príncipe da Beira foi construído à margem direita do rio Guaporé, hoje, denominado rio

A) Jamari. B) Abunã. C) Jaci-Paraná. D) Guarajá-Mirim. E) Mutum-Paraná.

18

Com base na imagem a seguir, que apresenta o crescimento populacional de Rondônia, da Região Norte e do Brasil,

marque V para as afirmativas verdadeiras e r para as falsas.

PERÍODO RONDôNIA (% ) REGIÃO NORTE (% ) BRASIL (% )

1950/ 1960 6.89 3.34 22.99

1960/ 1970 4.76 3.47 2.89

1970/ 1980 16.03 5.02 2.48

1980/ 1991 7 5.12 1.93

(IBGE/1991.Disponívelem: http://antigo.rondonia.ro.gov.br/conteudo.asp?id=187.)

( ) A unidade federada de Rondônia sempre teve um crescimento superior à região onde está inserida.

( ) O estado segue distinto ao Norte e ao Brasil, que viveram um processo linear de diminuição populacional.

( ) O crescimento menos acentuado de Rondônia se deu justamente na década que se tornou estado.

( ) Nas décadas apresentadas cada um - Rondônia, Norte e Brasil - teve momentos distintos de crescimento.

A sequência está correta em

A) F, F, V, V. B) F, V, V, F. C) V, F, V, F. D) V, V, F, F. E) V, F, F, V.
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19

Leia o texto.

As peças centenárias que estavam no Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) foram retiradas, nesta

sexta-feira (14), pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo (Semdestur) de Porto Velho,

e levadas para o prédio do relógio, na Avenida Sete de Setembro, onde funciona a Superintendência Estadual de

Turismo (Setur). A medida foi tomada após a água do Rio Madeira invadir o complexo turístico da EFMM e chegar ao

limite do galpão. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) esteve no museu para conferir se todas

as peças foram retiradas.
(Disponível em: http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/02/pecas-da-estrada-de-ferro-madeira-mamore-sao-retiradas-de-museu.html.

Acesso em: 14/02/2014, às 23h22.)

Todo o complexo turístico da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), inclusive o acervo histórico, está atualmente

sob a responsabilidade do(a)

A) Ministério da Cultura.

B) Prefeitura de Porto Velho.

C) Governo do Estado de Rondônia.

D) Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

E) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

20

"No século XXIll, a Coroa Portuguesa instruiu o primeiro Governador e Capitão General da Capitania do

, Antônio Rolim de Moura Tavares, para que mantivesse - a qualquer custo - a ocupação da

margem direita do rio , ameaçada por incursões espanholas e indígenas, oriundas dos povoados

instalados à margem esquerda desse curso fluvial." Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a

afirmativa anterior.

A) Maranhão / Beni D) Grão-Pará / Mamoré

B) Goyaz / Ji-Paraná E) Mato Grosso / Guaporé

C) Amazonas / Madeira

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

21

A expedição obrigatória de um novo Certificado de Registro de Veículo (CRV), segundo o Código de Trânsito Brasileiro,

se dará nos seguintes casos:

1. o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

11. se for alterada qualquer característica do veículo;

111. se houver mudança de categoria;

IV. quando o proprietário quitar os débitos de licenciamento, IPVA e seguro obrigatório anualmente.

Está(ão) INCORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s)

A) II. B) IV. C) I e III. D) Il e IV. E) Ill e IV.

22

Acerca da lavratura do Auto de Infração, da identificação do condutor infrator e da responsabilidade da infração, analise

as afirmativas.
I. Não havendo a identificação do condutor infrator até o término do prazo fixado na Notificação da Autuação, o

proprietário do veículo será considerado responsável pela infração cometida.

II. Ocorrendo a hipótese mencionada na afirmativa anterior e sendo o proprietário do veículo pessoa jurídica, será

imposta multa, expedindo-se a notificação desta ao proprietário do veículo, nos termos de regulamentação específica.

Ill. Para fins de cumprimento desta Resolução, no caso de veículo objeto de penhor ou de contrato de arrendamento

mercantil, comodato, aluguel ou arrendamento não vinculado ao financiamento do veículo, o possuidor, regularmente

constituído e devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal, nos termos de

regulamentação específica, equipara-se ao proprietário do veículo. Contudo, apenas em caso de contrato com vigência

igual ou superior a 180 dias.

Segundo a Resolução CONTRAN n° 404/2012, está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

A) I, II e III. B) I, apenas. C) I e II, apenas. D) I e III, apenas. E) Il e III, apenas.
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23

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, analise as afirmativas.

I. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação

da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de 30 dias, sendo que nos demais casos as providências

deverão ser imediatas.

II. A expedição do novo Certificado de Registro de Veículo será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu

o anterior e ao RENAVAM.

Ill. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo

endereço num prazo de 30 dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

A) I, II e III. B) I, apenas. C) II, apenas. D) I e II, apenas. E) Il e III, apenas.

24

Quando do processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, uma vez mantida

a penalidade pelos órgãos recursais ou não havendo interposição de recurso, a autoridade de trânsito notificará o

infrator para entregar sua CNH até a data do término do prazo constante na notificação. Segundo a Resolução

CONTRAN ne 182/2005, sendo o infrator flagrado conduzindo veículo, encerrado o prazo para a entrega da CNH,

assinale a alternativa que apresenta corretamente o procedimento administrativo a ser tomado.

A) Será instaurado processo administrativo de cassação do direito de dirigir.

B) A autoridade de trânsito deverá instaurar inquérito policial de desobediência.

C) A autoridade de trânsito dobrará o período de suspensão do direito de dirigir.

D) Será instaurado novo processo de suspensão para novo período de penalidade.

E) A autoridade de trânsito aplicará a penalidade de multa juntamente com a suspensão.

25

Segundo a Resolução CONTRAN ne 182/2005, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes

casos:

1. sempre que o infrator atingir a contagem de vinte e um pontos, no período de 12 meses;
II. por transgressão às normas estabelecidas no CTB, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de

suspensão do direito de dirigir;

111. por transgressões às normas estabelecidas no CTB, cujas infrações não preveem de forma específica a penalidade de

suspensão do direito de dirigir, contudo à autoridade de trânsito competente discernir ser necessária a aplicação da

penalidade.

Está(ão) INCORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s)

A) I. B) II. C) III. D) I e Ill. E) Il e III.

26

Na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, segundo a Resolução CONTRAN ne 182/2005, para

estabelecer o início do período de 12 meses na contagem dos pontos do condutor, deverá ser considerada a data

A) do cometimento da infração.

B) de despacho da autoridade de trânsito.

C) da publicação da notificação de infração.

D) de cadastramento do auto de infração no RENAINF.

E) de instauração do processo administrativo de trânsito.

27

Quando se tratar de processo administrativo de trânsito para penalidades de suspensão do direito de dirigir, a defesa

deverá ser interposta por escrito, no prazo estabelecido, contendo, no mínimo, os seguintes dados:

1. nome do órgão de registro da habilitação a que se dirige;

II. qualificação do proprietário do veículo envolvido na infração;
111. exposição dos fatos, fundamentação legal do pedido, documentos que comprovem a alegação;

IV. data e assinatura do requerente ou de seu representante legal.

Segundo a Resolução CONTRAN ne 182/2005, estão corretas as alternativas

A) I, II, Ill e IV. B) I e II, apenas. C) Il e III, apenas. D) III e IV, apenas. E) I, III e IV, apenas.

Cargo: Administrativo - Agente de Trânsito (02-M)

Prova aplicada em 08/06/2014 - Disponível no endereço eletrânico www.idecan.org a partir do dia 09/06/2014.
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Segundo a Resolução CONTRAN ne 182/2005, analise as afirmativas.

I. Esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa, os pontos serão considerados para fins de

instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

II. Os órgãos e entidades do SNT que aplicam penalidades deverão comunicar aos órgãos de registro da habilitação o

momento em que os pontos provenientes das multas por eles aplicadas poderão ser computados nos prontuários

dosinfratores.

Ill. Será instaurado processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir quando a

soma dos pontos relativos às infrações cometidas atingir, no período de 12 meses, 21 pontos.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A) I. B) Ill. C) I e II. D) I e Ill. E) Il e III.

29

A autoridade de trânsito, competente para impor as penalidades de suspensão do direito de dirigir, deverá expedir

notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados:

1. a identificação do infrator e do órgão de registro da habilitação;

II. a finalidade da notificação;

111. os fatos e fundamentos legais pertinentes da infração ou das infrações que ensejaram a abertura do processo

administrativo, informando sobre cada infração;

IV. somatória dos pontos, quando for o caso.

De acordo com a Resolução CONTRAN ne 182/2005, estão corretas as alternativas

A) I, II, Ill e IV. B) I e II, apenas. C) Il e III, apenas. D) III e IV, apenas. E) I, III e IV, apenas.

30

Na notificação da aplicação da penalidade, de suspensão do direito de dirigir, constarão no mínimo, os seguintes dados:

1. identificação do órgão de registro da habilitação, responsável pela aplicação da penalidade;

II. identificação do infrator e número do registro da CNH;

111. número do processo administrativo;

IV. penalidade aplicada e sua fundamentação legal;

V. data do término do prazo para interpor recurso junto à JARI.

Segundo a Resolução CONTRAN ne 182/2005, estão corretas as alternativas

A) I, II, Ill, IV e V. D) I, III e IV, apenas.

B) I, II e III, apenas. E) I, II, Ill e IV, apenas.

C) Ill e IV, apenas.

31

Quando do processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, uma vez mantida a
penalidade pelos órgãos recursais ou não havendo interposição de recurso, a autoridade de trânsito notificará o infrator,

para entregar sua CNH até a data do término do prazo constante na notificação. Contada a partir da notificação, é correto

afirmar que a data de término do prazo para entrega da CNH pelo condutor NÃO poderá ser inferior a

A) 10 dias. B) 15 dias. C) 30 dias. D) 24 horas. E) 48 horas.

32

Constatada a infração pela autoridade de trânsito ou por seu agente ou, ainda, comprovada sua ocorrência por

aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente

disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN, será lavrado o Auto de Infração pela autoridade de trânsito

ou por seu agente:

1. por anotação em documento próprio;

II. por registro em talão eletrônico isolado ou acoplado a equipamento de detecção de infração regulamentado pelo

CONTRAN, atendido o procedimento definido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União;

111. por registro em sistema eletrônico de processamento de dados quando a infração for comprovada por equipamento

de detecção provido de registrador de imagem, regulamentado pelo CONTRAN.

Segundo a Resolução CONTRAN ne 404/2012, está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

A) I, II e III. B) I, apenas. C) III, apenas. D) I e II, apenas. E) I e Ill, apenas.

Cargo: Administrativo - Agente de Trânsito (02-M)

Prova aplicada em 08/06/2014 - Disponível no endereço eletrânico www.idecan.org a partir do dia 09/06/2014.

. g -

WWW.pC COOCUESOS.CON.bf



CONCURSO PÚBLICO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA - DETRAN/RO

33

Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou adaptações do

veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir, segundo o Código de Trânsito

Brasileiro, constitui de

A) multa e remoção do veículo.

B) multa e retenção do veículo.

C) multa e apreensão do veículo.

D) infração gravíssima com medida administrativa a remoção do veículo.

E) medida administrativa a retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor

habilitado.

34

Dirigir veículo:

1. sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir;

11. com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir cassada ou com suspensão do direito de dirigir;

111. com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja

conduzindo.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, constitui(em) infração(ões) gravíssima(s) a(s) afirmativa(s)

A) I, II e III. B) I, apenas. C) II, apenas. D) I e III, apenas. E) Il e III, apenas.

35

Permitir que pessoa, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir, tome posse do veículo

automotor e passe a conduzi-lo na via. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que constitui infração

A) grave com penalidade de multa (3 vezes).

B) gravíssima com penalidade de multa (3 vezes).

C) grave com penalidade de multa (3 vezes) e retenção do veículo.

D) média com penalidade de multa (3 vezes) e remoção do veículo.

E) gravíssima com penalidade de multa (3 vezes) e apreensão do veículo.

36

"Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência." Segundo

o Código de Trânsito Brasileiro, é INCORRETO afirmar que

A) constitui infração gravíssima.

B) em caso de reincidência no período de 12 meses aplica-se em dobro a multa prevista.

C) a penalidade aplicável é de multa (10 vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

D) a medida administrativa é de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo.

E) em caso de reincidência no período de 12 meses aplica-se a multa prevista com multiplicador de 3 vezes.

37

"Utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem

ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus." Sobre a infração, analise.

I. Trata-se de Infração gravíssima.

II. A penalidade aplicável é de multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo.

Ill. A medida administrativa a ser tomada é de recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

A) I, II e III. B) I, apenas. C) I e II, apenas. D) I e III, apenas. E) Il e III, apenas.

38

"Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus

agentes." Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que constitui infração

A) grave com penalidade de multa.

B) gravíssima com penalidade de multa.

C) grave com penalidade de suspensão do direito de dirigir.

D) gravíssima com penalidade de suspensão do direito de dirigir.

E) gravíssima com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir.

Cargo: Administrativo - Agente de Trânsito (02-M)
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"Promover, na via, competição esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de

veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via."
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é INCORRETO afirmar que

A) constitui infração gravíssima.

B) as penalidades são aplicáveis apenas aos condutores participantes.

C) as penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes.

D) a penalidade aplicável é de multa (5 vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo.

E) medida administrativa a ser tomada é o recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.

40

A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância

psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem

realizados no condutor de veículo automotor:

1. exame de sangue;

II. exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela

Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

111. teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);
IV. verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

Segundo a Resolução CONTRAN na 432/2013, estão corretas as afirmativas

A) I, II, Ill e IV. D) I, III e IV, apenas.

B) Il e IV, apenas. E) II, III e IV, apenas.

C) I, II e Ill, apenas.

41

"Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de adotar providências para remover o veículo do local,

quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito." Segundo o Código de Trânsito

Brasileiro, é correto afirmar que constitui infração

A) grave com penalidade de multa.

B) média com penalidade de multa.

C) grave com penalidade de suspensão do direito de dirigir.

D) média com penalidade de suspensão do direito de dirigir.

E) gravíssima com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir.

42

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro são passíveis de apreensão do veículo, como penalidade aplicável, as seguintes

infrações, EXCETO:

A) Disputar corrida por espírito de emulação.

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

C) Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes.

D) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir cassada ou com suspensão do direito de

dirigir.

E) Utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou

frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus.

43

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro são passíveis de remoção do veículo, como medida administrativa aplicável,

as seguintes infrações, EXCETO:

A) Estacionar o veículo na contramão de direção.

B) Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 1 m.

C) Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50 cm a 1 m.

D) Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 m do bordo do alinhamento da via transversal.

E) Estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas
de acostamento.

Cargo: Administrativo - Agente de Trânsito (02-M)
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"Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal." Segundo o
Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que constitui infração

A) grave com penalidade de multa.

B) grave com penalidade de suspensão do direito de dirigir.

C) média com penalidade de suspensão do direito de dirigir.

D) média com penalidade de multa e medida administrativa de remoção do veículo.

E) média com penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo.

45

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro são passíveis de retenção do veículo, como medida administrativa aplicável,

as seguintes infrações, EXCETO:

A) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança.

B) Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos.

C) Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias.

D) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos.

E) Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas pela

legislação de trânsito.

46

Acerca das regras previstas na Lei n° 68/1992 sobre concursos públicos, analise as afirmativas.

I. O concurso público tem validade de 2 anos e será prorrogado por períodos sucessivos, enquanto houver aprovados.

II. As condições de realização do concurso serão fixadas em edital, publicado no Diário Oficial do Estado e divulgado

pelos veículos de comunicação.

Ill. Os concursos públicos serão de provas e títulos para os cargos efetivos e apenas de títulos, para as contratações

precárias em razão de excepcional interesse público.

IV. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não
expirado.

Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II. B) I e IV. C) Il e Ill. D) Il e IV. E) III e IV.

47

"Júlio é servidor público estadual recentemente aposentado por invalidez. Ocorre que, inconformado com a aposentado-

ria, Júlio é submetido à inspeção médica oficial em que são constatados insubsistentes os motivos determinantes da

aposentadoria. Em razão disso, houve o reingresso de Júlio no serviço público." l' correto afirmar que o caso narrado

refere-se ao instituto jurídico do(a)
A) Remoção. B) Reversão. C) Recondução. D) Readaptação. E) Aproveitamento.

48

A Lei n° 68/1992 elenca os casos que ensejam a vacância do cargo público. Assinale a alternativa que NÃO se refere a

tais casos.

A) Demissão e falecimento. D) Aposentadoria e falecimento.

B) Promoção e readaptação. E) Exoneração e posse em outro cargo inacumulável.

C) Ascensão e transferência.

49

Sabe-se que a Lei n° 1.638/2006 criou grupos ocupacionais de acordo com a correlação, afinidade e natureza das

atividades e o nível de conhecimento aplicado. Deste modo, assinale a alternativa que contenha cargos do grupo

ocupacional técnico-administrativo, de Serviços Operacionais e de Serviços Gerais, nessa ordem.

A) Técnico em contabilidade, desenhista e telefonista.

B) Programador de computador, digitador e emplacador.

C) Técnico em educação de trânsito, motorista e recepcionista.

D) Agente administrativo, secretária e auxiliar de serviços gerais.

E) Técnico em informática, auxiliar em fiscalização de trânsito e auxiliar de serviços gerais.

Cargo: Administrativo - Agente de Trânsito (02-M)
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Dispõe a Lei n° 68/1992 que "após cada quinquênio ininterrupto de efetivo serviço prestado ao Estado de Rondônia,

o servidor fará jus a 3 meses de licença, a título de prêmio por assiduidade com remuneração integral do cargo e

função que exercia". Sobre a licença prêmio por assiduidade, assinale a afirmativa correta.

A) Em caso de acumulação legal de cargo, a licença será concedida em relação a apenas um deles.

B) Não se concederá licença prêmio por assiduidade ao servidor que, no período aquisitivo, afastar-se do cargo em virtude

de afastamento para acompanhar cânjuge ou companheiro.

C) O número de servidores em gozo simultâneo de licença prêmio por assiduidade não poderá ser superior a 50% da

lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.

D) Os períodos de licença prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a falecer, serão convertidos em
pecúnia, e revertidos, sucessivamente, ao cônjuge, ao irmão ou parente em linha colateral até 3° grau.

E) Não havendo a manifestação do órgão competente no prazo de 30 dias do protocolo do pedido de licença prêmio por

assiduidade, deverá, de imediato, ser o pedido enviado a órgão superior que deverá se manifestar no prazo de 10 dias.

Cargo: Administrativo - Agente de Trânsito (02-M)
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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.

www.pciconcursos.com.br


