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Número de Inscrição   

      -  
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

Secretaria de Articulação e Relações Institucionais 
Gerência de Exames e Concursos 



I N S T R U Ç Õ E S 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 29, é constituído de 80 (oitenta) questões objetivas, cada uma 
com 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 25 – Conhecimentos Gerais: 
01 a 08 – Língua Portuguesa 
09 a 13 – Noções de Informática 
14 a 17 – Ética e Filosofia 
18 a 25 – História e Geografia de Mato Grosso 

 

26 a 50 – Conhecimentos Básicos: 
26 a 32 – Noções de Gestão Pública 
33 a 39 – Noções de Direito Administrativo e Constitucional 
40 a 50 – Legislação Básica 

 

51 a 80 – Conhecimentos Específicos: 
51 a 80 – Legislação de Trânsito 

 

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua. 
 

3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 
 

As respostas deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em 
material transparente, para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa 

escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo correspondente. 
 

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 

3.2. Marque apenas uma alternativa para cada questão. 
 

3.3. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver 
marcação. 

 

3.4. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

5. A duração da prova é 5 (cinco) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno de 
Prova e sua Folha de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova 
antes desse tempo deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do concurso. 
 

7. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente na última meia hora de prova. 
 

8. Na página 29 deste Caderno de Prova, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utilizada para 
a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior 
conferência com o gabarito somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova. 

 

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS 
devidamente assinada e preenchida. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

Língua Portuguesa 
 

 

Questão 01 
 

Dentre os sinais de pontuação, a vírgula é o que desempenha o maior número de funções. A coluna da 

esquerda apresenta funções da vírgula e a da direita, exemplo de cada uma. Numere a coluna da direita de 

acordo com a da esquerda. 
 

1 - Separar sequência enumerativa. (      ) No Oriente, as mulheres se curvam na presença 

dos homens. No Ocidente, é o inverso. 

2 - Indicar adjunto adverbial fora de 

sua posição habitual. 

(      ) Os candidatos afirmaram, a propósito, que não 

haveria aumento de impostos durante o próximo 

governo.   

3 - Indicar elipse de uma palavra. (      ) Os pais devem alimentar, vestir, educar, entreter, 

cuidar de seus filhos. 

4 - Marcar intercalação de expressões. (      ) Maria deu a todos os parentes um presente de 

Natal; ao namorado, apenas um beijo. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) 4, 1, 3, 2 

(B) 2, 4, 1, 3 

(C) 2, 4, 3, 1 

(D) 3, 2, 4, 1 

 

 

INSTRUÇÃO: Leia a tira abaixo e responda às questões 02 e 03. 

 

 
(VERÍSSIMO, L.F. As cobras em: se Deus existe que eu seja atingido por um raio. Porto Alegre: LSPM, 1997.) 

 

 

Questão 02 
 

Ao responder à pergunta, a personagem Queromeu faz uma releitura do ditado popular A justiça tarda, mas 

não falha. O que sugere a releitura feita por Queromeu? 

(A) Como a justiça é lenta, a punição pode vir também a longo prazo. 

(B) Os corruptos devem aproveitar que a justiça é lenta para obterem mais benefícios. 

(C) As cobras não se sentem corruptas, daí aproveitarão a lentidão da justiça. 

(D) Mais dia menos dia, os corruptos serão apanhados pela justiça, mesmo lenta. 
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Questão 03 
 

No ditado popular, o efeito de sentido pretendido pelo uso da conjunção mas difere do pretendido pela 

conjunção portanto. Sobre esses efeitos de sentido, analise as afirmativas. 
 

I - A palavra mas estabelece mudança na orientação daquilo que está sendo dito, quebrando a expectativa 

do leitor. 

II - O uso de mas denota que, mesmo demorada, a justiça não falha. 

III - O termo portanto estabelece sentido de explicação ao que está sendo dito. 

IV - O uso de portanto leva o leitor a interpretar aproveitem como conclusão de a justiça ser lenta. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) I e III, apenas. 

(B) II e IV, apenas. 

(C) II, III e IV, apenas. 

(D) I, II e IV, apenas. 

 

 

Questão 04 
 

Leia atentamente as frases abaixo, analisando as concordâncias nominais destacadas. 
 

 Tinha menas pessoas no jogo de ontem do que no de domingo. 

 A moça respondeu ao fiscal um sonoro obrigado. 

 Na última liquidação do shopping, compramos bastantes roupas. 

 A consultora mostrou-se meia desconfiada, pois nem nos ofereceu os planos.  
 

Em relação às concordâncias nominais, do ponto de vista da gramática normativa, assinale a afirmativa 

correta. 

(A) A palavra menos é sempre invariável, tanto modificando substantivo quanto adjetivo, assim deveria ser 

menos pessoas. 

(B) Como obrigado é dirigido a uma pessoa do gênero masculino, está correta a concordância empregada. 

(C) A palavra bastante tem valor adjetivo quando modifica um substantivo, por isso no exemplo deveria ser 

bastante roupas. 

(D) O sujeito a que se refere a palavra meia está no gênero feminino, por isso a concordância em meia 

desconfiada está correta.  

 

 

Questão 05 
 

As diferentes situações em que o falante usa a língua obrigam-no a adaptá-la a fim de ser bem 

compreendido. Leia as falas apresentadas abaixo. 
 

 Brou, acho que esse negócio de pegar onda não é minha praia... 

 O senhor poderia abrir a porta para mim, por favor? 
 

Sobre as variedades linguísticas, assinale a afirmativa INCORRETA.  

(A) Norma urbana de prestígio é a variedade empregada por pessoas com certa escolaridade em contextos 

formais, como a segunda fala. 

(B) Para reforçar a identidade e aumentar a ligação entre os membros, certos grupos criam palavras ou as 

usam com sentido diferente, a exemplo da primeira fala. 

(C) As variedades linguísticas ocorrem quando pessoas pouco escolarizadas tentam adequar sua fala ao 

padrão culto da língua, como na primeira fala. 

(D) Admitir apenas uma forma de uso da língua, desconsiderando as demais variedades, é um 

comportamento denominado preconceito linguístico.  
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INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo e responda às questões de 06 a 08. 

 

No início do século passado, apesar de a vida ser boa, não tínhamos computadores. Eram parcos os 

conhecimentos sobre semicondutores, e o transistor não havia sido inventado ainda. O século XXI foi 

marcado por uma evolução tecnológica brutal em todas as áreas e os impactos positivos disso foram vistos 

no planeta todo. Mais alimentos, informação, saúde, educação e mais empregos e produção. O que veremos 

até a metade deste século, com o crescimento exponencial de áreas como a robótica e a inteligência 

artificial, é impossível prever e possivelmente trará um quadro bem diferente. 
(Revista Info, agosto 2014. Adaptado.) 

 

 

Questão 06 
 

O termo brutal pode ter várias acepções dependendo do contexto. Assinale a acepção que cabe no texto 

acima. 

(A) Extraordinária 

(B) Fundamental 

(C) Irracional 

(D) Basilar 

 

 

Questão 07 
 

Assinale o trecho do texto em que a conjunção NÃO apresenta sentido de adição. 

(A) Eram parcos os conhecimentos sobre semicondutores, e o transistor não havia sido inventado ainda. 

(B) O século XXI foi marcado por uma evolução tecnológica brutal em todas as áreas e os impactos 

positivos disso foram vistos no planeta todo. 

(C) O que veremos até a metade deste século, com o crescimento exponencial de áreas como a robótica e a 

inteligência artificial, é impossível prever e possivelmente trará um quadro bem diferente. 

(D) No início do século passado, apesar de a vida ser boa, não tínhamos computadores. 

 

 

Questão 08 
 

Em relação a recursos linguísticos empregados no texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 

as falsas. 
 

(      ) A forma verbal tínhamos indica fato ocorrido e concluído no passado, estando no tempo pretérito 

perfeito do indicativo. 

(      ) O termo disso funciona como elemento coesivo retomando o sentido de evolução tecnológica brutal 

em todas as áreas. 

(      ) No fragmento foram vistos no planeta todo, a contração da preposição em com o artigo o estabelece 

relação de sentido de lugar. 

(      ) Em até a metade deste século, o pronome remete a palavra século para o atual, o tempo em que 

vivemos. 

(      ) A forma verbal trará deveria ser pluralizada, pois refere-se à robótica e à inteligência artificial. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) F, V, F, F, V 

(B) F, V, V, V, F 

(C) V, V, F, F, F 

(D) V, F, V, V, F 
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Noções de Informática  
 

Questão 09 
 

A figura abaixo apresenta um documento editado no  LibreOffice Writer 4.2.5.2 (idioma Português) em sua 

configuração padrão de instalação. 
 

 
 

A respeito do parágrafo selecionado no texto, assinale a afirmativa INCORRETA. 

(A) Os caracteres foram definidos no estilo itálico. 

(B) Os caracteres foram definidos para o tamanho 14. 

(C) O alinhamento foi definido como justificado. 

(D) Existem 64 palavras e 354 caracteres nele. 

 

Questão 10 
 

A figura abaixo apresenta um texto do Microsoft Word 2007 (idioma Português), com as linhas numeradas 

de 1 a 5. 

 
 

A respeito da figura, analise as afirmativas. 
 

I - A margem esquerda e a margem direita do documento são de 3 cm. 

II - O alinhamento de texto utilizado no parágrafo selecionado (linhas 2 a 5) é Centralizado. 

III - A fonte utilizada no parágrafo selecionado (linhas 2 a 5) é Times New Roman, tamanho 12. 

IV - O alinhamento utilizado no título do texto (linha 1) é Justificado. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) II e IV, apenas. 

(B) III, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, II e IV, apenas. 
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Questão 11 
 

A coluna da esquerda apresenta configurações de um computador atual e a da direita, as medidas/tecnologias 

utilizadas para caracterizá-las.  Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Velocidade do processador (      ) 1 TB, SATA (5400 RPM) 

2 - Capacidade de memória RAM (      ) 2,7 GHz 

3 - Taxa de transferência da placa de rede  (      ) 8 GB DDR3  

4 - Capacidade do disco rígido (      ) 1000 Mbps 
 

Marque a sequência correta. 

(A) 1, 2, 3, 4 

(B) 3, 4, 1, 2 

(C) 2, 4, 3, 1 

(D) 4, 1, 2, 3 

 

 

Questão 12 
 

A figura abaixo ilustra um fragmento de tela do Windows Explorer do Windows 7. 
 

 
 

Sobre a figura e as bibliotecas no Windows 7, analise as afirmativas. 
 

I - As bibliotecas permitem reunir pastas que estão armazenadas em diversos locais do disco rígido. 

II - A pasta Documentos Públicos possui uma ou mais pastas (subpastas) em seu conteúdo. 

III - A pasta Imagens não possui qualquer outra pasta (subpasta) em seu conteúdo. 

IV - A biblioteca Imagens possui quatro pastas em seu conteúdo: Imagens, Imagens Públicas, Músicas e 

Vídeos. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, II e IV, apenas. 

(D) III e IV, apenas. 

 

 

 

mshelp://windows/?id=3960fc8d-ec0e-4618-854c-170a74f3bed6#gtmt_location_def
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Questão 13 
 

Considere uma planilha do Microsoft Excel 2007 (idioma Português) em que as células A1, A2, B1, B2 

contenham respectivamente os valores 3, 9, 6, 12. Quais valores são retornados pelas fórmulas                

=A1^2-A2*B1 e =SOMA(A1;B2)-A2-B1+RAIZ(A2), respectivamente? 

(A) 0 e 3 

(B) -45 e 3 

(C) -45 e 18 

(D) 0 e 18 

 

Ética e Filosofia 
 

 

Questão 14 
 

A ética aplicada é um ramo contemporâneo da filosofia que nos coloca diante do desafio de deliberar sobre 

problemas práticos que exigem a justificação racional. Esse novo tipo de reflexão ligada à ação surgiu a 

partir de acontecimentos inéditos que marcaram o século XX: as duas guerras mundiais e os totalitarismos 

trouxeram o espectro do uso de armas de destruição em massa, de massacres e genocídios; desde a década 

de 1960 grandes questões estimularam as discussões sobre a extensão de direitos civis e minorias excluídas 

da sociedade, bem como presenciaram-se reivindicações de uma nova ética sexual. A esse novo estado de 

coisas veio juntar-se o risco de manipulação genética, decorrente dos avanços da biologia. Outros 

problemas, como a degradação ambiental, a pobreza, a injustiça social e a exploração do trabalho, também 

estimularam o debate público entre conservadores e radicais 
 

(ARANHA, M. L. de A., MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2013.)  
 

Sobre a ética aplicada, analise as afirmativas. 
 

I - A bioética é um campo da ética aplicada. 

II - A ética ambiental é um campo da ética aplicada. 

III - A ética da degradação é um campo da ética aplicada. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) I e III, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

 

Questão 15 
 

Montesquieu (1689 – 1755), na obra O espírito das Leis, afirma: “Quando os poderes legislativo e executivo 

ficam reunidos numa mesma pessoa ou instituição do Estado, a liberdade desaparece [...] Não haveria 

também liberdade se o poder judiciário se unisse ao executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. E 

tudo estaria perdido se uma mesma pessoa ou instituição do Estado exercesse os três poderes: o de fazer leis, 

o de ordenar a sua execução e o de julgar os conflitos entre os cidadãos.”.  

A partir dessas informações sobre a filosofia política de Montesquieu e a divisão que propõe do poder, é 

correto afirmar: 

(A) O poder judiciário aplica as leis; o poder legislativo cria e aprova as leis; o poder executivo executa 

normatizações e deliberações referentes à administração do Estado. 

(B) O poder judiciário tem força para administrar o executivo; o poder executivo tem força para conduzir o 

judiciário; o poder legislativo tem força para tutelar o judiciário. 

(C) O poder legislativo aplica as leis; o poder executivo gerencia as normatizações e deliberações 

relacionadas à administração do Estado; o poder judiciário aprova as leis. 

(D) O poder executivo cria as leis; o poder judiciário sanciona as leis; o poder legislativo efetiva as leis na 

administração do Estado. 
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Questão 16 
 

Segundo o antropólogo Da Matta, a nossa impaciência no trânsito é evidente. “Se o nosso carro enguiça e 

promove um congestionamento; se encontramos um velho amigo dirigindo ao nosso lado e batemos um 

papo; se paramos na porta da escola para nossos filhos, não tem problema, pois os outros são invisíveis, não 

estamos atrapalhando ninguém, mas realizando algo normal (e legítimo). Daí nossa indignação quando 

alguém buzina e chama nossa atenção para o abuso; daí a nossa repulsa com a ‘falta de educação’ de quem 

reclama e deveria compreender e esperar não por sua vez, mas por nós.” Mas quando nos transformamos no 

“outro” tudo muda de figura. “A ausência de paciência, a pressa tão amiga da imprudência e irmã do 

acidente, faz parte do estilo brasileiro de dirigir. Ela trai a consciência e a incapacidade para negociar 

cordialmente e põe a nu a incapacidade que revela a ausência de uma educação, de uma preparação para a 

igualdade”.  
 

(HAAG, C. Fé na modernidade e pé na tábua. In Revista Pesquisa Fapesp, nº 179, Janeiro, 2011.) 
 

Depreende-se da leitura do texto que alguns dos problemas do trânsito no Brasil referem-se a fatores 

relacionados ao estilo brasileiro de dirigir e ao comportamento dos condutores de veículos nas vias públicas. 

Sobre esse comportamento, considere: 
 

I - Falta de estilo, pouca pressa, incapacidade motora. 

II - Falta de cordialidade, individualismo, imprudência. 

III - Falta de educação, desconsideração com o outro, impaciência. 
 

Caracterizam o comportamento desses condutores: 

(A) I, II e III. 

(B) I e III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

 

 

Questão 17 
 

A moral é solitária (ela só vale na primeira pessoa); toda política é coletiva. É por isso que a moral não 

poderia fazer as vezes de política, do mesmo modo que a política não poderia fazer as vezes de moral: 

precisamos das duas, e da diferença entre as duas! Uma eleição, salvo excepcionalmente, não opõe bons e 

maus, mas opõe campos, grupos sociais ou ideológicos, partidos, alianças, interesses, opiniões, prioridades, 

opções, programas... Que a moral também tenha uma palavra a dizer é bom lembrar (há votos moralmente 

condenáveis). Mas isso não nos poderia fazer esquecer que ela não faz as vezes nem de projeto nem de 

estratégia. O que a moral propõe contra o desemprego, contra a guerra, contra a barbárie? Ela nos diz que é 

preciso combatê-los, claro, mas não como temos maiores oportunidades de derrotá-los. Ora, politicamente, é 

o como que importa.  
 

(COMTE-SPONVILLE, A. Apresentação da filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2002.) 
 

A partir do texto acima, analise as afirmativas. 
 

I - Moral e política constituem diferentes campos de ação do ser humano. 

II - Existem aspectos morais na política. 

III - Política e moral são idênticas. 

 

Está correto o que se afirma em 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, II e III. 
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História e Geografia de Mato Grosso 
 

 

Questão 18 
 

Observe a figura. 
 

 
 

(SIQUEIRA, E. M. História de Mato Grosso. Da ancestralidade aos nossos dias. Cuiabá: Entrelinhas, 2002.) 
 

O mapa acima mostra os diferentes caminhos ligando São Paulo ao extremo Oeste do Império Português 

com destaque para Corumbá e a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Sobre as rotas monçoeiras 

destacadas, analise as afirmativas. 
 

I - Tornaram-se importantes após o surgimento da exploração aurífera nas margens do Rio Cuiabá. 

II - Desenvolveram-se como rota de contrabando entre as terras do Império Espanhol e São Paulo. 

III - Abasteciam o extremo Oeste do Império Português com roupas, sal, ferramentas. 

IV - Foram usadas durante todo o período colonial para levar homens para enfrentar os índios Guaicurús. 
 

Estão corretas as afirmativas 

(A) II e IV. 

(B) II e III. 

(C) I e III. 

(D) I e IV. 

 

 

Questão 19 
 

O que se denominou “Marcha para o Oeste” foi 

(A) a marcha da Coluna Prestes pelo interior de Mato Grosso, chamando o povo para a insurgência contra o 

Governo Federal. 

(B) a viagem de Mário de Andrade por Mato Grosso com artistas estrangeiros durante sua fase modernista. 

(C) a incursão das forças armadas brasileiras contra os insurgentes da Rusga visando a sua destruição. 

(D) o projeto do governo Getúlio Vargas no período do Estado Novo, para integrar e desenvolver o interior 

do Brasil, inclusive o estado de Mato Grosso. 
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Questão 20 
 

Leia atentamente o artigo primeiro do Decreto-Lei N.º 1.164, de 1º de abril de 1971. 
 

São declaradas indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacionais, na região da Amazônia Legal, 

definida no artigo 2º da Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966, as terras devolutas situadas na faixa de cem 

(100) quilômetros de largura, em cada lado do eixo das seguintes rodovias, já construídas, em construção ou 

projeto (BRASIL, 1971). 

 

O referido artigo está sucedido de uma longa lista das rodovias federais construídas, em construção ou 

projetadas pelo Governo Federal no momento de sua publicação. Com base nessas informações, marque V 

para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Esse decreto-lei não teve qualquer impacto sobre o estado de Mato Grosso. 

(      ) Esse decreto-lei transferiu para a competência da União parte significativa das terras devolutas do 

território mato-grossense. 

(      ) A elite política mato-grossense contestou tal medida evitando perder a competência sobre as referidas 

terras devolutas. 

(      ) Nessas terras devolutas em Mato Grosso, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

aprovou dezenas de projetos de colonização. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) V, F, V, F 

(B) F, V, F, V 

(C) F, F, V, V 

(D) V, V, F, F 

 

 

Questão 21 
 

Sobre a sociedade mato-grossense durante o período colonial, é correto afirmar: 

(A) Homens livres pobres, escravos e índios aproximavam-se e mantinham relações de ajuda mútua e 

solidariedade. 

(B) O abundante uso de escravos africanos evitou a perseguição do indígena. 

(C) As relações entre brancos e índios eram cordiais, enquanto os negros mantiveram-se afastados e 

marginalizados. 

(D) A proximidade com a fronteira espanhola produziu grande integração social, étnica, econômica e de 

gênero. 

 

 

Questão 22 
 

Assim se denominam os torneios hípicos que se constituíram num dos mais populares folguedos em Mato 

Grosso, notadamente em Cuiabá, Poconé, São Luís de Cáceres e Porto Esperidião. [...] Foi uma diversão 

popular que conservou vestígios das lutas medievais, preservada pelos povoadores de Mato Grosso, que 

imitaram os celebrados torneios que o feudalismo desenvolveu. [...] Caracteriza-se como as guerras entre 

mouros e cristãos. 
(LOUREIRO, R. Cultura Mato-Grossense: Festas de Santos e outras tradições. 

Cuiabá, MT: Entrelinhas, 2006.) 

 

O texto faz referência às 

(A) Touradas. 

(B) Folias de Santos.  

(C) Cavalhadas. 

(D) Folias de Reis. 
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Questão 23 
 

A vegetação do estado de Mato Grosso varia de acordo com a localização geográfica. Sobre o assunto, 

analise as assertivas. 
 

I - Ao sul da capital, Cuiabá, a vegetação encontrada originalmente era o cerrado, com características e 

biodiversidade próprias. Porém, com o avanço da agricultura, grande parte da área antes coberta pelo 

cerrado transformou-se em plantações principalmente de soja ou algodão. 

II - Ao norte do Estado encontra-se o Pantanal, com predominância de vegetação  com árvores altas e 

raízes profundas, sendo utilizado pela pecuária intensiva. 

III - No sudoeste do Estado predomina a vegetação de transição caracterizada pela presença de gramíneas. 

A prática da queimada otimiza a produção de feijão e algodão em larga escala. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) II e III, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I, apenas. 

(D) III, apenas. 

 

 

Questão 24 
 

A Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RMVRC) envolve municípios com estreitas ligações.  

Sobre o assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
 

(      ) O município de Santo Antônio do Leverger está em processo de conurbação com a capital. 

(      ) Nossa Senhora do Livramento exibe sólidas relações socioeconômicas e culturais com o município de 

Várzea Grande. 

(      ) A centralização da oferta de bens e serviços está nos municípios de Rosário Oeste e Acorizal. 

(      ) Várzea Grande possui população reduzida e dispersa, apresentando baixa taxa de urbanização, e 

crescimento urbano em direção ao município de Poconé. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) V, F, V, V 

(B) F, F, V, V 

(C) F, V, F, V 

(D) V, V, F, F 

 

 

Questão 25 
 

Sobre características do modelo da ocupação demográfica e econômica da Amazônia Legal, que inclui parte 

do estado de Mato Grosso, considere: 
 

I - Níveis significativos de desmatamento, resultante de múltiplos fatores, tais como a abertura de 

estradas, o crescimento das cidades, a ampliação de pecuária, a acelerada exploração madeireira e a 

crescente agricultura mecanizada. 

II - Desenvolvimento econômico resultante do elevado contingente industrial via ocupação das áreas 

urbanas que incluem as Áreas de Reserva Legal. 

III - Dinâmica ligada ao mercado de exportação impulsionada pela alta rentabilidade das principais 

atividades econômicas, como a extração madeireira, a pecuária e a produção de grãos. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) II e III, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) III, apenas 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

Noções de Gestão Pública 
 

 

Questão 26 
 

Os três modelos de gestão pública na história do Brasil são: Patrimonialista, Burocrático e Gerencial. Sobre 

o assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A Burocrática apresenta especificidades como a não separação entre o que é público e privado e 

divisão do trabalho. 

(      ) A Gerencial preconiza que o governo deve normatizar processos e predominar a vontade unipessoal 

do dirigente. 

(      ) A Patrimonialista caracteriza-se pela separação entre propriedade e administração e cargos públicos 

ocupados por meritocracia. 

(      ) A Gerencial fundamenta-se pela eficiência, qualidade do serviço público e empreendedorismo. 
 

Assinale sequência correta. 

(A) F, F, F, V 

(B) V, F, F, V 

(C) F, F, V, F 

(D) V, V, F, F 

 

 

Questão 27 
 

A Administração Pública contemporânea deve ser fundamentada pelo nível de comprometimento, 

responsabilidade e transparência de seus gestores. Sobre o assunto, analise as assertivas abaixo. 
 

I - Accountibility significa a capacidade que determinado governo tem para formular e implementar as 

suas políticas. 

II - Governabilidade refere-se às condições estruturais e políticas de exercício do poder e de legitimidade 

do Estado e de seu governo. 

III - Governança Corporativa diz respeito à forma como as corporações são administradas e, no setor 

público, refere-se à administração das agências, aplicando os princípios do setor privado. 

IV - Governança significa um conjunto de mecanismos e procedimentos que possibilitem os gestores 

públicos a prestar contas dos resultados de suas ações à sociedade. 
 

Estão corretas as assertivas 

(A) II e III, apenas. 

(B) I, II e IV, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

 

 

Questão 28 
 

Sobre Planejamento no Setor Público no Brasil, é correto afirmar: 

(A) O Plano Salte, de 1948, objetivava, dentre outros, o fortalecimento da indústria de base e o 

desenvolvimento de rodovias e ferrovias. 

(B) O Plano Nacional de Desenvolvimento I, do período 1972-1974, priorizava a agricultura e a sua 

mecanização. 

(C) O Plano Plurianual, de 1992, tinha como finalidade a redução da dívida externa e o combate à inflação. 

(D) O Plano Trienal, de 1963, se propunha, dentre outras, a corrigir os desníveis regionais existentes, 

mediante criação de incentivos fiscais, e reduzir a dívida externa. 
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Questão 29 
 

Os critérios de classificação do Orçamento Público no Brasil são: 

(A) Alocativo, distributivo e estabilizador. 

(B) Plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. 

(C) Despesas correntes, despesas de custeio e receitas correntes. 

(D) Institucional, econômico e por programas. 

 

Questão 30 
 

Em relação à Receita Pública, analise as afirmativas. 
 

I - Rubrica é a categoria que discrimina a espécie com maior precisão, especificando a origem dos 

recursos financeiros.  

II - A receita pública para sua efetivação passa por três fases: previsão, lançamento e arrecadação. 

III - Receitas de capital derivam de um conjunto de ingressos financeiros com fontes e fatores geradores 

próprios e permanentes, oriundos de ação e de atributos inerentes à instituição – União, Estados e 

Municípios.  

IV - Alínea é o grau de classificação da origem, composto por títulos que permitem qualificar  com maior 

detalhamento o fato gerador das receitas.  
 

Está correto o que se afirma em 

(A) II e IV. 

(B) I e II. 

(C) I e III. 

(D) III e IV. 

 

Questão 31 
 

A Lei de Responsabilidade Fiscal tem como principal objetivo: 

(A) Incorporar alguns princípios e normas internacionais na gestão fiscal. 

(B) Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. 

(C) Estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a gestão fiscal. 

(D) Melhorar a eficiência da administração previdenciária. 

 

Questão 32 
 

Os gastos públicos, quanto à finalidade, classificam-se em 

(A) custeios, investimentos e inversões financeiras. 

(B) funções, programas e subprogramas. 

(C) empenho, liquidação e pagamento. 

(D) alienação, amortização e transferência.  

 

Noções de Direito Administrativo e Constitucional 
 

 

Questão 33 

 

A Constituição Federal Brasileira difere os cargos em comissão das funções de confiança, quanto à 

exigência de ocupação e exercício diferenciado para cada uma dessas figuras. De acordo com o diploma 

legal citado e com o Direito Constitucional e Administrativo, assinale a afirmativa correta. 

(A) Ao servidor ocupante de cargo em comissão aplica-se a exoneração como punição administrativa. 

(B) Tanto funções de confiança quanto cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção ou 

chefia. 

(C) 25% dos cargos em comissão devem ser preenchidos por servidores efetivos. 

(D) As funções de confiança somente podem ser exercidas por  servidores ocupantes de cargo efetivo. 
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Questão 34 

 

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), criado pela Lei Estadual N.º 3.844 

de 1977, é entidade autárquica executiva do Sistema Nacional de Trânsito. Em relação às autarquias na 

Administração Pública, analise as afirmativas. 
 

I - São entidades administrativas autônomas, criadas e extintas por lei específica. 

II - Correspondem a uma das entidades da administração pública direta. 

III - Desempenham atividades próprias da administração pública. 

IV - Não são vinculadas a órgão algum da administração, porém são subordinadas a quem as tenha criado. 
 

Estão corretas as afirmativas 

(A) II e III. 

(B) I e IV. 

(C) I e III. 

(D) II e IV. 

 
 

Questão 35 

 

A Lei Estadual N.º 7.692 de 2002 regula os atos e procedimentos correspondentes ao processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública estadual, centralizada ou descentralizada. Sobre o 

assunto, assinale a afirmativa INCORRETA. 

(A) Órgão administrativo da Administração Pública estadual poderá delegar a competência para edição de 

atos normativos que regulam direitos e deveres dos administrados. 

(B) O administrado tem direito ao acesso de processo administrativo em que seja interessado, podendo, 

inclusive, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão da Administração. 

(C) Um órgão administrativo poderá, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a 

outros órgãos, por circunstância de índole territorial, quando for conveniente. 

(D) Os regulamentos devem ser editados por decreto, que poderão ser referendados pelo Secretário de 

Estado da área de atuação ou pelo Procurador-Geral do Estado. 

 
 

Questão 36 
 

NÃO integra os direitos e garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988: 

(A) Não há crime sem lei anterior que o defina. 

(B) A lei penal não retroagirá em hipótese alguma. 

(C) Não há pena sem prévia cominação legal. 

(D) Não haverá pena de trabalhos forçados. 

 
 

Questão 37 
 

Considerando a previsão constitucional acerca dos tratados e convenções internacionais, assinale a 

afirmativa correta. 

(A) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos são equivalentes às emendas 

constitucionais, desde que sejam aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 

três quintos dos votos dos seus respectivos membros. 

(B) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos são equivalentes às leis 

complementares, desde que sejam aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 

pela maioria absoluta dos votos dos seus respectivos membros. 

(C) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos são equivalentes às leis ordinárias, 

desde que sejam aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, pela maioria dos votos dos seus 

respectivos membros. 

(D) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos são equivalentes às leis ordinárias, 

desde que sejam aprovados pelo Senado Federal, pela maioria dos votos dos seus membros. 
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Questão 38 
 

Considerando os direitos de nacionalidade previstos na Constituição Federal Brasileira de 1988, NÃO é 

privativo de brasileiro nato o cargo 

(A) de Presidente da Câmara dos Deputados. 

(B) da carreira diplomática. 

(C) de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

(D) de Ministro de Estado da Defesa. 

 

Questão 39 
 

Considerando as disposições da Constituição Estadual de Mato Grosso de 1989, o Tribunal de Contas, ao 

constatar que o prefeito não realizou a prestação de contas devida na forma da lei, conforme dispõe o art. 35, 

II, da Constituição Federal Brasileira de 1988, representará ao 

(A) Presidente do Tribunal de Justiça pela intervenção no Município. 

(B) Procurador Geral de Justiça pela intervenção no Município. 

(C) Presidente da Assembleia Legislativa pela intervenção no Município. 

(D) Governador do Estado pela intervenção no Município. 

 

Legislação Básica 
 

Questão 40 
 

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, NÃO é requisito básico para o 

ingresso no serviço público: 

(A) Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 

(B) Idade mínima de 30 anos. 

(C) Boa saúde física e mental.  

(D) Nacionalidade brasileira. 

 

Questão 41 
 

Considere as assertivas abaixo concernentes ao regime jurídico dos servidores públicos estaduais. 
  

I - O servidor público investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, não será 

afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

II - Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço público por até oito dias consecutivos 

em razão de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor 

sob guarda ou tutela, irmãos e avós.  

III - O servidor público poderá cumular até duas licenças-prêmio por assiduidade. 

IV - São considerados como de efetivo exercício, para todos os efeitos, os afastamentos do servidor público 

em razão da participação em júri ou nos casos de licença à adotante. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, II e IV, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e IV, apenas. 

(D) I, III e IV, apenas. 

 

Questão 42 
 

O servidor público deve exercer com zelo e dedicação as atribuições de seu cargo, observando as normas 

legais e regulamentos, sob pena de responder por seus atos, civil, penal e administrativamente. Nesse 

contexto, acaso um servidor falte ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, 

durante o período de doze meses, referido ato é penalizado, segundo dicção legal, com 

(A) suspensão por noventa dias. 

(B) demissão. 

(C) advertência grave e instauração de processo administrativo disciplinar. 

(D) repreensão. 
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Questão 43 
 

Tendo em conta as formas de provimento de cargos públicos reguladas pela Lei Complementar Estadual        

N.º 04/1990, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Readaptação 

2 - Reversão 

3 - Reintegração 

4 - Recondução 

5 - Aproveitamento 

(      ) Retorno à atividade de servidor aposentado por 

invalidez quando, por junta médica oficial, forem 

declarados insubsistentes os motivos 

determinantes da aposentadoria. 

(      ) Investidura do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação 

que tenha sofrido em sua capacidade física ou 

mental verificada em inspeção médica. 

(      ) Retorno do servidor estável ao cargo 

anteriormente ocupado em decorrência de 

inabilitação em estágio probatório relativo a outro 

cargo ou reintegração do anterior ocupante. 

(      ) Retorno do servidor que se encontrava em 

disponibilidade ao exercício do cargo público. 

(      ) Investidura do servidor estável no cargo 

anteriormente ocupado ou no cargo resultante de 

sua transformação, quando invalidada a sua 

demissão por ocasião administrativa ou judicial, 

com ressarcimento de todas as vantagens. 

Marque a sequência correta. 

(A) 2, 1, 4, 5, 3 

(B) 3, 2, 1, 4, 5 

(C) 1, 3, 5, 2, 4 

(D) 4, 5, 3, 1, 2 

 

Questão 44 
 

Um servidor público do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, ocupante do cargo de Agente 

do Serviço de Trânsito, tendo permanecido na Classe A pelo período de quatro anos, comprovou 

qualificação profissional em curso de capacitação com carga horária total de trezentas e sessenta horas, o 

que resultou, obedecidos os requisitos legais, em novo enquadramento na Classe B. A narrativa corresponde 

ao seguinte instituto descrito na Lei Complementar N.º 505, de 06 de setembro de 2013: 

(A) Progressão Vertical. 

(B) Conclusão do Programa de Avaliação de Desempenho. 

(C) Ascensão Automática. 

(D) Progressão Horizontal. 

 

Questão 45 
 

A respeito da violação das normas estipuladas no Código de Ética Funcional dos Servidores Públicos Civis 

do Estado de Mato Grosso, é correto afirmar: 

(A) A advertência é aplicável aos servidores públicos no exercício de cargo efetivo, cargo em comissão e 

emprego público, vedada sua aplicação aos ocupantes de cargo de confiança. 

(B) A cominação, acaso aplicada pela Comissão de Ética, será transcrita na ficha funcional do servidor 

público, por um período de dois anos, para todos os efeitos legais. 

(C) A cominação de censura ética é aplicável aos servidores públicos em exercício e também aos que já 

tiverem deixado o cargo efetivo ou em comissão, emprego público ou função de confiança. 

(D) No julgamento da falta cometida por servidor, a Comissão de Ética deve observar as previsões estritas 

da Lei Complementar N.º 112/2002 - Código de Ética Funcional dos Servidores Públicos Civis do 

Estado de Mato Grosso, vedada a utilização da analogia. 

 



16/29 – Concurso Público do DETRAN/MT– AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO 

Questão 46 
 

Um cidadão, portando toda a documentação exigida em lei, se dirige a um dos Núcleos de Atendimento do 

DETRAN/MT para solicitar a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação. O servidor público 

encarregado do atendimento naquele setor, de forma deliberada, o ignora por mais de quarenta minutos, 

ocasionando formação de longa fila. Ao ser interpelado, esse servidor profere inúmeros xingamentos, 

tratando mal os contribuintes que aguardam a solução de questões burocráticas de competência daquela 

autarquia.  

Segundo previsão expressa do Código de Ética Funcional dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato 

Grosso, a conduta descrita constitui 

(A) ato identificado como crime de peculato culposo. 

(B) ato censurável, porém a conduta do servidor em sua vida privada não pode acrescer ou diminuir o seu 

bom conceito na vida funcional, tampouco gerar responsabilização do ente público. 

(C) ato caracterizador de dano moral ao usuário do serviço público. 

(D) ato atentatório à ética funcional e que poderá acarretar a aplicação de cominações disciplinares, exceto 

em se tratando de servidor contratado para o exercício de função temporária.  

 
 

Questão 47 
 

A Lei Complementar N.º 505, de 06 de setembro de 2013, ao reestruturar a carreira dos profissionais do 

serviço de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, estabeleceu normas gerais acerca 

da jornada de trabalho e do sistema remuneratório dos servidores. Atento a isso, assinale a afirmativa que 

NÃO se enquadra em referida disciplina legal. 

(A) Nos casos em que o servidor ultrapassar sua carga horária de trabalho por necessidade do serviço, será 

garantida sua compensação por meio de folga ou mediante sua conversão em pecúnia, a critério do 

servidor interessado. 

(B) Todos os servidores que exerçam atividades insalubres serão submetidos a exame médico a cada doze 

meses, a ser realizado pelo DETRAN-MT. 

(C) Para os Analistas do Serviço de Trânsito com perfil profissional Médico foi estabelecida uma jornada de 

trabalho de vinte horas semanais. 

(D) Para o servidor que realizar suas atividades em horário compreendido entre vinte e duas horas de um dia 

e cinco horas do dia seguinte, computar-se-á cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) 

segundos, a título de adicional por trabalho noturno. 

 
 

Questão 48 
 

A Administração do DETRAN-MT pautará suas ações pelas disposições contidas no ordenamento jurídico, 

em especial o Código de Trânsito Brasileiro, bem como pelos princípios expressos na Lei Complementar N.º 

537, de 30 de abril de 2014, dentre os quais NÃO se inclui: 

(A) Aprimoramento da capacidade institucional. 

(B) Ampliação da abrangência dos serviços a cargo da autarquia, que deverão observar, entre outros, o 

princípio constitucional da seletividade na prestação de serviços públicos. 

(C) Amplo acesso à informação. 

(D) Sustentabilidade. 

 
 

Questão 49 
 

Nos termos do fixado pelo Regimento Interno do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, 

constitui atribuição básica de seu Presidente: 

(A) Homologar pareceres jurídicos exarados pelos Advogados do DETRAN/MT. 

(B) Solicitar a pessoas físicas, a pessoas jurídicas de direito privado e a agentes públicos, documentos e 

informações necessárias à análise de denúncias ou instrução de procedimentos. 

(C) Coordenar e orientar, diretamente, as atividades desenvolvidas pela CIRETRAN. 

(D) Aprovar a proposta orçamentária a ser executada pela Autarquia. 
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Questão 50 
 

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) é uma Autarquia integrante do 

Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Atento às disposições legais acerca de sua estrutura organizacional 

básica e setorial, bem como à distribuição de competências, numere a coluna da direita de acordo com a da 

esquerda. 
 

1 - Advocacia Geral do DETRAN/MT 

 

2 - Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

 

3 - Coordenadoria de Exames 

 

4 - Gerência do Sistema Nacional de Gravame 

 

5 - Gerência de Defesa de Autuação 

(      ) Autorizar o cancelamento de restrições 

financeiras, tais como arrendamentos e 

alienações fiduciárias em relação a veículos 

arrematados em leilão realizado pela 

autarquia estadual. 

(      ) Identificar, avaliar, propor e participar da 

realização de concursos públicos. 

(      ) Analisar e emitir parecer sobre os processos 

de defesa prévia de infração de trânsito. 

(      ) Emitir credenciais para estacionamento 

destinado a deficientes físicos e idosos, aos 

cidadãos residentes em município no qual 

não há Secretaria Municipal de Trânsito. 

(      ) Promover o exame prévio dos convênios 

eventualmente celebrados, inerentes à 

atividade da Autarquia. 

Marque a sequência correta. 

(A) 4, 2, 5, 3, 1 

(B) 1, 5, 3, 2, 4 

(C) 3, 1, 2, 4, 5 

(D) 5, 3, 1, 2, 4  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

Legislação de Trânsito 
 

 

 

Questão 51 
 

Sobre o Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar: 

(A) Não se incluem entre os objetivos do Sistema Nacional de Trânsito fixar, mediante normas e 

procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das 

atividades de trânsito. 

(B) É o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem 

por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, 

registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, 

engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de 

recursos e aplicação de penalidades. 

(C) Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das 

respectivas competências, subjetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, 

omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício 

do direito do trânsito seguro. 

(D) Considera-se trânsito a utilização das vias somente por veículos, para fins de circulação, parada, 

estacionamento e operação de carga ou descarga. 
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Questão 52 
 

Considere os seguintes órgãos e entidades: 
 

I - Autoridade portuária, mesmo que não celebre quaisquer tipos de convênio e independentemente da 

interveniência dos Estados. 

II - Polícia Civil. 

III - Juntas Administrativas de Recursos e Infrações (JARI). 

IV - Polícia Rodoviária Federal. 
 

Compõem o Sistema Nacional de Trânsito: 

(A) I e II. 

(B) II e IV. 

(C) III e IV. 

(D) I e III. 

 
 

Questão 53 
 

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Com base nisso, é 

correto afirmar: 

(A) O CONTRAN tem em sua composição um representante do Ministério de Minas e Energia. 

(B) Não compete ao CONTRAN apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias 

inferiores. 

(C) O CONTRAN não é competente para normatizar procedimentos sobre registro e licenciamento de 

veículos. 

(D) O Presidente da República designará o ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação 

máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão 

máximo executivo de trânsito da União. 

 
 

Questão 54 
 

Em relação aos Conselhos Estaduais de Trânsito (CETRAN), é correto afirmar: 

(A) Seu Presidente é nomeado pelo Secretário de Segurança Pública de cada Estado. 

(B) O Presidente do CETRAN deve ter formação em nível superior. 

(C) O CETRAN não é instância competente para a elaboração de normas. 

(D) Possuem competência para estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. 

 
 

Questão 55 
 

A respeito das competências do órgão máximo executivo de trânsito da União, considere: 
 

I - Delegar aos CETRAN o estabelecimento de procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação de 

condutores de veículos, a expedição de documentos de condutores, de registro e licenciamento de 

veículos. 

II - Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM). 

III - Delegar ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDIFE) a administração do fundo de 

âmbito nacional destinado à segurança e à educação de trânsito. 

IV - Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a 

administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito. 

 

São competências desse órgão: 

(A) I e III. 

(B) II e IV. 

(C) III e IV. 

(D) I e II. 
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Questão 56 
 

Tomando-se em conta a competência da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas 

federais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Realizar 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. 

(      ) Aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas 

decorrentes e os valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de 

veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. 

(      ) Encaminhar à Polícia Federal estudos sobre acidentes de trânsito para elaboração de dados 

estatísticos. 

(      ) Dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) V, V, F, V 

(B) F, V, V, V 

(C) V, V, V, F 

(D) F, F, F, V 

 

 

Questão 57 
 

Levando em consideração a atribuição de cada órgão/entidade apresentado, numere a coluna da direita de 

acordo com a da esquerda. 
 

1 - Polícia Rodoviária Federal   

      

2 - Polícias Militares dos Estados e 

do Distrito Federal 

 

3 - Órgãos e entidades executivos 

de trânsito dos Municípios, no 

âmbito de sua circunscrição 

 

4 - Órgãos ou entidades executivos 

de trânsito dos Estados e do 

Distrito Federal, no âmbito de 

sua circunscrição 

(      ) Executar a fiscalização de trânsito, quando e 

conforme convênio firmado, como agente do 

órgão ou entidade executivos de trânsito ou 

executivos rodoviários, concomitantemente 

com os demais agentes credenciados. 

(      ) Registrar e licenciar, na forma da legislação, 

ciclomotores, veículos de tração e propulsão 

humana e de tração animal, fiscalizando, 

autuando, aplicando penalidades e 

arrecadando multas decorrentes de infrações. 

(      ) Vistoriar, inspecionar quanto às condições de 

segurança veicular, registrar, emplacar, selar a 

placa, e licenciar veículos, expedindo o 

Certificado de Registro e o Licenciamento 

Anual, mediante delegação do órgão federal 

competente. 

(      ) Assegurar a livre circulação nas rodovias 

federais, podendo solicitar ao órgão 

rodoviário a adoção de medidas emergenciais, 

e zelar pelo cumprimento das normas legais 

relativas ao direito de vizinhança, 

promovendo a interdição de construções e 

instalações não autorizadas. 

Marque a sequência correta. 

(A) 1, 4, 3, 2 

(B) 4, 1, 2, 3 

(C) 2, 3, 4, 1 

(D) 3, 2, 1, 4 

 

 

 



20/29 – Concurso Público do DETRAN/MT– AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO 

Questão 58 
 

João sairá de férias com a família e pretende percorrer cerca de 1200 quilômetros de carro. Marque V para 

as ações que João deverá realizar e F para aquelas que contrariam o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e, 

por isso, João não deverá praticá-las. 
 

(      ) João deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso 

obrigatório. 

(      ) Se os filhos de João começassem a brigar no banco de trás, isso justificaria que João freasse seu 

automóvel bruscamente, a fim de conter a briga dos filhos. 

(      ) No trajeto, João deverá a todo momento ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança no trânsito. 

(      ) Em locais não sinalizados, João deverá dar a preferência aos veículos que vierem pela esquerda do 

condutor. 
 

Assinale sequência correta. 

(A) V, F, V, F 

(B) F, F, F, V 

(C) V, V, V, F 

(D) F, F, V, V 

 

Questão 59 
 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), analise as afirmativas. 
 

I - Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da 

esquerda destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver 

faixa especial a eles destinada, e as da direita, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos 

veículos de maior velocidade. 

II - O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se 

adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento.  

III - Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação 

de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento 

e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares 

de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, nesse caso todos os condutores deverão deixar 

livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário. 

IV - Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação 

de trânsito e as ambulâncias poderão fazer uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação 

vermelha intermitente independentemente da efetiva prestação de serviço de urgência. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) I e II. 

(B) II e III. 

(C) III e IV. 

(D) I e IV. 

 

Questão 60 
 

Maria está trafegando pela Avenida Ipanema, que possui duas vias de circulação em cada sentido. Tendo em 

vista o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), qual das manobras Maria NÃO poderá realizar? 

(A) Maria poderá ultrapassar outro veículo sobre pontes e viadutos quando houver sinalização permitindo a 

ultrapassagem. 

(B) Quando estiver circulando pela faixa da esquerda e perceber que outro condutor deseja ultrapassá-la, 

Maria deverá deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. 

(C) Supondo que haja um veículo de transporte coletivo parado em sua frente, efetuando embarque ou 

desembarque de passageiros, Maria poderá ultrapassá-lo, mas deverá reduzir a velocidade, dirigindo 

com atenção redobrada ou parar o veículo com vista à segurança dos pedestres. 

(D) Nas interseções e suas proximidades, Maria poderá efetuar ultrapassagem. 
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Questão 61 
 

Sobre veículo automotor de duas rodas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) É obrigatório que condutor e passageiro, se houver, estejam utilizando capacete de segurança, com 

viseira ou óculos protetores. 

(      ) É permitido nas vias locais que o condutor segure o guidom da motocicleta com apenas uma das 

mãos. 

(      ) O condutor de um ciclomotor poderá circular nas vias de trânsito rápido, mesmo quando houver pista 

de rolamento à direita. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) V, V, F 

(B) F, V, V 

(C) F, F, V 

(D) V, F, F 

 

Questão 62 
 

Eurípedes dirige uma carreta cuja carga possui peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e 

seis quilogramas. O peso da carga o obriga a obedecer às normas para condução de veículos por motoristas 

profissionais, estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Diante dessa circunstância, analise as 

afirmativas. 
 

I - Em regra, Eurípedes está proibido de dirigir por mais de quatro horas ininterruptas no exercício de sua 

profissão. 

II - Caso inexistam condições de segurança para a parada do veículo, Eurípedes poderá dirigir por mais 

quatro horas, de modo a permitir que chegue a um lugar provido de segurança. 

III - Eurípedes, motorista profissional na condição de condutor, não é responsável por controlar o tempo de 

condução estipulado no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

IV - Eurípedes poderá descansar no interior do próprio veículo, desde que este seja dotado de locais 

apropriados para a natureza e a duração do descanso exigido no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 
 

Estão corretas as afirmativas 

(A) I e II. 

(B) III e IV. 

(C) I e IV. 

(D) II e III. 

 

Questão 63 
 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe, em seu artigo 74, que “A educação para o trânsito é direito 

de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito”. Seguindo essa 

orientação e, com vista a efetivar os direitos e deveres para a educação para o trânsito, assinale a afirmativa 

correta. 

(A) Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de 

produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa 

de trânsito a ser conjuntamente veiculada. 

(B) A veiculação de publicidade feita em desacordo com as condições fixadas no Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB) constitui infração punível com sanções que, se aplicadas isoladas ou cumulativamente, 

dispensarão a suspensão da veiculação da peça publicitária em desacordo com a legislação. 

(C) O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional 

que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em 

especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de 

Trânsito, mas os serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens explorados pelo poder público 

não são obrigados a difundi-las gratuitamente. 

(D) O Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores 

das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá campanha nacional 

esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito. 
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Questão 64 
 

Em relação às condições de circulação de veículos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 

falsas. 
 

(      ) O proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou 

ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. 

(      ) O veículo poderá transitar com lotação de passageiro, superior ao fixado pelo fabricante, quando for 

concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito. 

(      ) O veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança 

estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e em normas do CONTRAN. 

(      ) Os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores de veículos deverão emitir 

certificado de segurança, indispensável ao cadastramento no RENAVAM, nas condições 

estabelecidas pelo CONTRAN. 
 

Assinale sequência correta. 

(A) V, F, V, F 

(B) F, F, V, V 

(C) V, V, F, V 

(D) F, V, V, F 

 
 

Questão 65 
 

No tocante à segurança dos veículos, assinale a afirmativa INCORRETA. 

(A) Os importadores, as montadoras, as encarroçadoras e fabricantes de veículos e autopeças são 

responsáveis civil e criminalmente por danos causados aos usuários, a terceiros e ao meio ambiente, 

decorrentes de falhas oriundas de projetos e da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados na sua 

fabricação. 

(B) Onde não houver linha regular de ônibus, a título precário, o transporte de passageiros pode ser feito em 

veículo de carga ou misto, independentemente de autorização da autoridade com circunscrição sobre a 

via, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB) e pelo CONTRAN. 

(C) O cinto de segurança constitui equipamento obrigatório dos veículos, entretanto o transporte de 

passageiros em veículos em que seja permitido viajar em pé dispensa o uso do cinto de segurança. 

(D) O veículo que tiver alterada qualquer de suas características para competição ou finalidade análoga só 

poderá circular nas vias públicas com licença especial da autoridade de trânsito, em itinerário e horário 

fixados. 

 
 

Questão 66 
 

Sobre a identificação do veículo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Os veículos de duas ou três rodas não são dispensados de placa dianteira. 

(      ) O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, 

reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. 

(      ) É de responsabilidade do fabricante ou montador a gravação do chassi, de modo a identificar o 

veículo, seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser 

alterado. 

(      ) Os caracteres das placas dos veículos serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até 

a baixa do registro, momento em que será permitido o seu reaproveitamento. 
 

Assinale sequência correta. 

(A) F, F, V, V 

(B) V, F, F, V 

(C) V, V, F, F 

(D) F, V, V, F 
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Questão 67 
 

Sobre registro de veículos, assinale a assertiva correta. 

(A) Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão 

executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu 

proprietário, na forma da lei, entretanto essa disposição não se aplica aos veículos elétricos. 

(B) Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais 

de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o 

veículo de uso bélico ou de qualquer um dos poderes, com indicação expressa, por pintura nas portas, 

do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado. 

(C) Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV) de acordo com os 

modelos e especificações estabelecidos pelo CONTRAN, contendo as características e condições de 

invulnerabilidade à falsificação e à adulteração. 

(D) Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) quando for transferida 

a propriedade do veículo. Nesse caso, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à 

efetivação da expedição do novo CRV é de noventa dias, nos demais casos as providências deverão ser 

imediatas. 

 

 

Questão 68 
 

De acordo com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), considere as assertivas abaixo. 
 

I - O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, 

encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas. 

II - É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual. 

III - Os veículos novos estão sujeitos ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelos Conselhos 

Estaduais de Trânsito (CETRAN), durante o trajeto entre a fábrica e o Município de destino. 

IV - Os veículos de aluguel não necessitam de autorização concedida pelo poder público para registro, 

licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial. 
 

Estão corretas as assertivas 

(A) I e II. 

(B) II e III. 

(C) III e IV. 

(D) I e IV. 

 

 

Questão 69 
 

No que concerne à habilitação, assinale a assertiva correta. 

(A) O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à 

movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de 

pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. 

(B) Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de 

escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá ser maior de dezoito anos, bem 

como ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de 

risco, nos termos da normatização do CONTRAN. 

(C) O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, 

sendo eles: exame de aptidão física e mental; exame escrito, sobre legislação de trânsito; exame de 

noções de salvamento em caso de acidentes; exame de direção veicular, realizado na via pública, em 

veículo próprio, necessariamente. 

(D) Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas 

ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo 

com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Ao candidato aprovado nos exames para obter a 

habilitação, será conferida Permissão para Dirigir, com validade de dois anos. 
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Questão 70 
 

A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser 

realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou 

residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os 

seguintes requisitos: 

(A) Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, comprovar que votou na última eleição. 

(B) Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir Carteira de Identidade ou equivalente. 

(C) Saber ler e escrever, possuir Carteira de Identidade ou equivalente, comprovar que votou na última 

eleição. 

(D) Saber ler e escrever, possuir Carteira de Identidade ou equivalente e, para as pessoas do sexo masculino, 

apresentar o Certificado de Reservista. 

 

 

Questão 71 
 

No Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estão previstas infrações de trânsito classificadas de acordo com 

sua gravidade em leve, média, grave e gravíssima. Sobre o assunto, complete as frases com a correta 

classificação da infração. 
 

 

 

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

infração de natureza __________________. 

II - Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente 

da do veículo que esteja conduzindo constitui infração de natureza __________________. 

III - Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência 

constitui infração de natureza __________________. 

IV - Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos, constitui infração de 

natureza __________________. 
 

 

 

Assinale a sequência que preenche correta e respectivamente as lacunas das assertivas. 

(A) Grave, Grave, Gravíssima, Leve. 

(B) Grave, Gravíssima, Grave, Média. 

(C) Média, Grave, Gravíssima, Leve. 

(D) Gravíssima, Gravíssima, Gravíssima, Média. 

 

 

Questão 72 
 

Assinale a alternativa que apresenta unicamente condutas que poderão, segundo o Código Brasileiro de 

Trânsito (CTB), resultar na medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação e remoção 

do veículo. 

(A) Transportar criança em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais 

estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB); confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa 

que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com 

segurança. 

(B) Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos; ter seu 

veículo imobilizado na via por falta de combustível. 

(C) Disputar corrida; utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada 

brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. 

(D) Promover, na via, competição, 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; 

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. 
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Questão 73 
 

Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração. A autoridade de trânsito, 

na esfera da competência estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e dentro de sua circunscrição, 

julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Sobre a autuação, o julgamento e 

as penalidades, assinale a afirmativa correta. 

(A) Aplicada a penalidade, não é necessário notificar o proprietário do veículo, já que ele terá ciência da 

imposição da penalidade quando for realizar o licenciamento anual do veículo. 

(B) O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, 

estatutário ou celetista, ou ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição 

sobre a via no âmbito de sua competência. 

(C) Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso deverá 

ser, obrigatoriamente, interposto no local da infração. 

(D) Interposto o recurso contra a penalidade aplicada, este terá efeito suspensivo. 

 

Questão 74 
 

Sobre as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), marque V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Uma das possibilidades de cassação do documento de habilitação dá-se quando, suspenso o direito de 

dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. 

(      ) Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, 

cumulativamente, as respectivas penalidades. 

(      ) O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele 

permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, sem quaisquer ônus 

para o seu proprietário. 

(      ) As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão 

aplicadas por decisão da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, não sendo 

necessário fundamentar o motivo de aplicação da penalidade ou assegurar ao infrator o direito de 

defesa. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) F, V, V, F 

(B) V, V, F, F 

(C) V, F, F, V 

(D) F, F, V, F 

 

Questão 75 
 

Sobre penalidades e medidas administrativas, analise as assertivas abaixo. 
 

I - Só constitui infração gravíssima dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância 

psicoativa que determine dependência, se for constatada a concentração de até 10 decigramas 

de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. 

II - A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas no Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB) e dentro de sua circunscrição, deverá adotar a medida administrativa de 

realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine 

dependência física ou psíquica. 

III - O veículo deverá ser retido imediatamente quando, mesmo podendo ser sanada a irregularidade no 

local da infração, tratar-se de veículo de transporte coletivo, transportando passageiros. 

IV - O infrator será submetido a curso de reciclagem quando suspenso do direito de dirigir. 
 

Estão corretas as assertivas 

(A) I e III. 

(B) III e IV. 

(C) II e IV. 

(D) I e II. 
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Questão 76 
 

Joana estava indo ao supermercado dirigindo seu automóvel, quando atropelou Ivanilda, que atravessava a 

rua na faixa de trânsito destinada a pedestres. Devido à gravidade dos ferimentos, Ivanilda morreu na hora. 

Diante desse quadro, é correto afirmar: 

(A) Joana praticou o crime de lesão corporal gravíssima na direção de veículo automotor. 

(B) Joana praticou o crime de homicídio doloso, uma vez que o atropelamento ocorreu na faixa de pedestre. 

(C) Tendo em vista que Joana não tinha intenção de matar Ivanilda, não houve crime, mas a autoridade de 

trânsito poderá aplicar, cumulativamente, todas as medidas administrativas previstas no Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB). 

(D) Joana praticou o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e sua pena poderá ser 

aumentada de um terço à metade. 

 

 

Questão 77 
 

No que se refere aos crimes de trânsito, analise as afirmativas. 
 

I - É circunstância que sempre agrava as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo 

cometido a infração utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. 

II - João atropelou Maria e fugiu. José passava pelo local do acidente, parou seu carro e socorreu Maria, 

que havia quebrado a perna. Tendo em vista que a omissão de João foi suprida por José, pode-se dizer 

que João não praticou nenhum crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

III - Constitui crime deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à 

vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade 

pública. 

IV - Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, se imporá a prisão em 

flagrante, mesmo se prestar pronto e integral socorro à vítima.  
 

Estão corretas as afirmativas 

(A) I e III. 

(B) II e IV. 

(C) II e III. 

(D) I e IV. 

 

 

Questão 78 
 

Com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), assinale a assertiva correta. 

(A) As repartições de trânsito conservarão por cinco anos os documentos relativos à habilitação de 

condutores e ao registro e licenciamento de veículos, podendo ser microfilmados ou armazenados em 

meio magnético ou óptico para todos os efeitos legais. 

(B) Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título, dentro do prazo de noventa dias, serão levados 

à hasta pública, deduzindo-se, do valor arrecadado, o montante da dívida relativa a multas, tributos e 

encargos legais, e o restante, se houver, depositado à conta do ex-proprietário, na forma da lei. Já os 

animais apreendidos e não reclamados por seus proprietários, serão sacrificados pelo centro de zoonoses 

da circunscrição em que foram apreendidos. 

(C) O recurso contra a imposição de multa poderá ser interposto no prazo legal, entretanto é necessário 

realizar o recolhimento do valor da multa, como condição para recorrer. 

(D) Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa 

postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade, 

mas, se a notificação for devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo, ela não 

será considerada válida. 
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Questão 79 
 

No tocante às disposições gerais sobre os crimes de trânsito, assinale a assertiva correta. 

(A) Da decisão judicial ou medida cautelar que decretar a suspensão da permissão ou da habilitação para 

dirigir veículo automotor, caberá recurso de apelação. 

(B) A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão para dirigir ou a 

habilitação será comunicada pela autoridade judiciária apenas ao Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN). 

(C) A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento de quantia calculada pelo Conselho Nacional 

de Trânsito (CONTRAN), em favor de qualquer Fundo de Âmbito Nacional que seja destinado a 

programas de segurança e educação de trânsito. Além disso, a multa reparatória não poderá ser superior 

ao valor do prejuízo demonstrado no processo. 

(D) Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem 

pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou 

ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da 

permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. 

 

 

Questão 80 
 

A respeito das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), assinale a afirmativa 

INCORRETA. 

(A) As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via 

onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida no Código de Trânsito 

Brasileiro. 

(B) Nos casos de infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não sendo imediata a 

identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da 

autuação, para apresentar o infrator, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração. 

(C) Não poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, 

passível de ser punida com multa, mesmo quando o infrator não for reincidente na mesma infração nos 

últimos doze meses, isso porque a autoridade de trânsito não poderá considerar o prontuário do infrator 

para aplicação de penalidade que entender mais educativa. 

(D) A cada infração cometida, são computados os seguintes números de pontos:  gravíssima: sete pontos; 

grave: cinco pontos; média: quatro pontos; leve: três pontos. 
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01   21   41   61  

02   22   42   62  

03   23   43   63  

04   24   44   64  

05   25   45   65  

06   26   46   66  

07   27   47   67  

08   28   48   68  

09   29   49   69  

10   30   50   70  

11   31   51   71  

12   32   52   72  

13   33   53   73  

14   34   54   74  

15   35   55   75  

16   36   56   76  

17   37   57   77  

18   38   58   78  

19   39   59   79  

20   40   60   80  
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