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2004 - AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

17 de março de 2018 
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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
Leia o texto de Millôr Fernandes para responder à questão: 
 
Abriu a porta e viu o amigo que há tanto não via. Estranhou apenas que ele, amigo, viesse acompanhado de um cão. O 
cão não muito grande mas bastante forte, de raça indefinida, saltitante e com um ar alegremente agressivo. Abriu a porta 
e cumprimentou o amigo, com toda efusão. “Quanto tempo!”. O cão aproveitou as saudações, se embarafustou casa 
adentro e logo o barulho na cozinha demonstrava que ele tinha quebrado alguma coisa. 
O dono da casa encompridou um pouco as orelhas, o amigo visitante fez um ar de que a coisa não era com ele. “Ora, veja 
você, a última vez que nos vimos foi...” “Não, foi depois, na...” “E você, casou também?” O cão passou pela sala, o tempo 
passou pela conversa, o cão entrou pelo quarto e novo barulho de coisa quebrada. Houve um sorriso amarelo por parte do 
dono da casa, mas perfeita indiferença por parte do visitante. “Quem morreu definitivamente foi o tio... você se lembra 
dele?” “Lembro, ora, era o que mais... não?” 
O cão saltou sobre um móvel, derrubou o abajur, logo trepou com as patas sujas no sofá (o tempo passando) e deixou lá 
as marcas digitais de sua animalidade. Os dois amigos, tensos, agora preferiam não tomar conhecimento do dogue. E, por 
fim, o visitante se foi. Se despediu, efusivo como chegara, e se foi. Se foi. 
Mas ainda ia indo, quando o dono da casa perguntou: “Não vai levar o seu cão?” “Cão? Cão? Cão? Ah, não! Não é meu, 
não. Quando eu entrei, ele entrou naturalmente comigo e eu pensei que fosse seu. Não é seu, não?” 
Moral: Quando notamos certos defeitos nos amigos, devemos sempre ter uma conversa esclarecedora. 
 
Analise as afirmativas a respeito do texto, julgando-as (C) para certas ou (E) para erradas: 
 
(   ) Segundo o autor, é necessário haver sempre, entre os amigos, uma conversa esclarecedora; 
(   ) “. Estranhou apenas que ele, amigo, viesse acompanhado de um cão” – O verbo destacado está no pretérito perfeito 

do indicativo; 
(   ) “O cão saltou sobre um móvel, ...” – O verbo está na voz ativa; 
(   ) “... saltitante e com um ar alegremente agressivo, ...” – O termo destacado é um adjetivo. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) C, E, C, E; 
B) C, E, C, C; 
C) E, C, E, C; 
D) E, E, C, C. 
 
QUESTÃO 02 
Faça a análise linguística das seguintes frases: 
 
I. Terminado o discurso, dirigiu-se ao hotel; 
II. Todas as folhas do contrato eram para mim ler; 
III. Tenho-o visto entrar e sair do prédio; 
IV. Ela era as preocupações do pai. 
 
Assinale a opção correta: 
 
A) O item I apresenta erro na colocação pronominal, deveria haver uma próclise e não uma ênclise do pronome “se”; 
B) O item II está gramaticalmente correto quanto à concordância e a regência verbal; 
C) O item III apresenta erro de colocação pronominal e regência verbal; 
D) O item IV apresenta concordância verbal correta, segundo as regras da Gramática Normativa. 
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QUESTÃO 03 
O poema de Bráulio Bessa servirá de base para a questão: 
 
Sobre o amor 
Ninguém pode escolher a quem se ama 
é o amor quem lhe escolhe e diz vá lá 
não existe uma regra certa pra se amar 
Deus que escreve e que dirige toda trama 
um roteiro escrito com comédia e drama 
e ninguém sabe como o filme vai findar 
não se avexe, deixe o amor lhe carregar 
pois se existe um fato que eu acredito 
É que na vida todo amor é bonito 
feio mesmo, é viver e não amar! 
 
Analise as afirmativas sobre o texto: 
 
I. Segundo o eu lírico, no amor há regras fixas e pré-definidas; 
II. Aparece uma antítese nos dois últimos versos do poema; 
III. As palavras “ninguém” e “comédia” são acentuadas pela mesma regra gramatical; 
IV. “não se avexe, deixe o amor lhe carregar”. – O sinônimo para a palavra destacada é “apresse”. 
 
São verdadeiras as afirmativas: 
 
A) I e IV, apenas; 
B) II e IV, apenas; 
C) I e II, apenas; 
D) II e III, apenas. 
 
QUESTÃO 04 
As frases de Mia Couto foram alteradas. Marque a opção em que a pontuação do texto está de acordo com a Gramática 
Normativa: 
 
A) “[...] Devia era logo de manhã, passar um sonho pelo rosto. É isso que impede o tempo e atrasa, a ruga. [...]”; 
B) “A maior desgraça de uma nação pobre é que em vez de produzir riqueza, produz ricos.”; 
C) “O importante não é, a casa onde moramos. Mas onde, em nós a casa mora.”; 
D) “Sou feliz só por preguiça. A infelicidade, dá uma trabalheira pior que a doença: é preciso entrar e sair dela.” 
 
QUESTÃO 05 
Observe os conceitos gramaticais e assinale a afirmativa correta: 
 
A) As palavras delicadeza, baroneza e destreza são escritas com z; 
B) A palavra “infelicidade” é formada por derivação parassintética; 
C) As palavras “censo” e “senso” são consideradas homônimas homófonas; 
D) As palavras desleixo, enxer e enxada são escritas com x. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 
 
QUESTÃO 06 
São os verdadeiros fundadores de Solonópole: 
 
A) Major Simeão, Ana Rosa Maciel Pinheiro e Francisco Pinheiro Landim; 
B) Raimundo Girão, Cristovão Soares de Carvalho, Paulo Montes; 
C) Manuel Pinheiro Lagos, Rita Francisca das Dores Pinheiro, Major Simeão; 
D) Joaquim da Cunha Freire, Lafaiete Rodrigues Pereira, José Júlio Barros. 
 
QUESTÃO 07 
São homenagens feitas ao município de Solonópole, exceto: 
 
A) Rua Solonópole, denominação encontrada na carta de Guarulhos (SP), Quadra Z1, Parque Uirapuru; 
B) Rua Solonópole dá nome a uma via localizada no distrito de Quixeramobim; 
C) Soneto: Minha cidade natal, de Francisco Dantas Pinheiro, do livro: Sonetos em bodas de prata de 1997; 
D) Soneto “Solonópolis”, de Adauto Gondim (Anuário do Ceará: 1960-1961.Waldery Uchôa, pg459). 
 
QUESTÃO 08 
Complete a lacuna: 
A (O) _______ no dia 23 de março de 1976, enviou a Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 1/76, criando a bandeira do 
município. 
 
A) Prefeita Maria Suelly Nogueira Pinheiro; 
B) Pe. Francisco Pinheiro Landim; 
C) Ana Rosa Maciel Pinheiro; 
D) Dep. Francisco Pinheiro Landim. 
 
QUESTÃO 09 
Sobre a Associação do Circuito Operário, analise os itens abaixo: 
 
I. Esta associação teve vida em Solonópole a 15 de outubro de 1933, cuja reunião inicial aconteceu às 13horas quando 

foi eleita a primeira diretoria da entidade; 
II. A Vila de São José, formada por 12 casas populares, como construção mais nova que se alinhou à vila de São Vicente 

pela parte de cima, com endereço na Av. Cachoeira do Riacho Sangue, hoje, assim denominada, e subordinava-se à 
Associação que a construiu; 

III. Dos inquilinos não era cobrada taxa em dinheiro e sim em serviços prestados; 
IV. A Associação dispunha da sede própria, antigo Salão de São Vicente, que se localizava na Rua Cel. José Cavalcante 

Pinheiro. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Somente os itens I e III estão corretos; 
B) Somente os itens I, II e IV estão corretos; 
C) Somente os itens I e IV estão corretos; 
D) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art 6º da Lei Orgânica do Município de Solonópole, promulgada pela Câmara Municipal em 1898, compete 
ao Município, exceto: 
 
A) Legislar sobre assunto de interesse local; 
B) Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, com obrigatoriedade de prestar contas 

e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
C) Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime da concessão ou permissão entre outros, os seguintes serviços; 
D) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
De acordo com a Lei nº 9.503 de 1997, Código de Trânsito 
Brasileiro, o Agente de Trânsito não tem autoridade para 
impedir ultrapassagem de veículo em movimento que 
integre ou que esteja em: 
 
A) Cortejo; 
B) Préstito; 
C) Desfile e formações militares; 
D) Prestação de socorro. 
 
QUESTÃO 12 
Em relação às medidas administrativas e coercitivas 
adotadas pelos agentes de trânsito, deverão sempre 
priorizar, exceto: 
 
A) Os bens patrimoniais das pessoas; 
B) A vida e a incolumidade física das pessoas; 
C) A incolumidade física; 
D) A proteção à vida. 
 
QUESTÃO 13 
São medidas administrativas passíveis de serem adotadas 
por agentes e autoridades de trânsito, exceto: 
 
A) Remoção do veículo; 
B) Substituição do veículo ou do motorista; 
C) Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação; 
D) Transbordo do excesso de carga. 
 
QUESTÃO 14 
O Agente de Trânsito, enquanto agente público: 
 
A) Pode fazer parte do quadro funcional da Administração 

Pública Direta ou Indireta; 
B) É pessoa natural, mediante a qual o Estado não se faz 

presente; 
C) Não representa o Estado, apenas aplica multas; 
D) Sua contratação se dá apenas pela Administração 

Pública Direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 
Com relação à Engenharia de Tráfego, é correto afirmar: 
 
A) O projeto de edificação, que possa transformar-se em 

polo de trânsito, pode ser aprovado sem prévia 
anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre 
a via; 

B) Não há necessidade de sinalizar obstáculos à livre 
circulação de veículos e pedestres; 

C) A sinalização de obstáculos à livre circulação de veículos 
e pedestres é de responsabilidade do Órgão do 
Trânsito; 

D) Obras ou eventos que possam perturbar ou interromper 
a livre circulação de veículos e pedestres somente pode 
ser iniciada com permissão prévia do órgão ou entidade 
de trânsito com circunscrição sobre a via. 

 
QUESTÃO 16 
Em relação à classificação de veículos, marque a opção 
correta: 
 
A) Quanto à tração, veículos podem ser de tração, de 

carga, misto e especial; 
B) Quanto à categoria, veículos podem ser de passageiros, 

de competição e de coleção; 
C) Quanto à tração, veículos podem ser automotores, 

elétricos, de propulsão humana, de tração animal, 
reboque ou semirreboque; 

D) Quanto à espécie, veículos podem ser oficiais, 
particulares, de aluguel, de aprendizagem e de 
representação diplomática, de repartições consulares 
de carreira ou organismos internacionais acreditados 
junto ao Governo brasileiro. 

 
QUESTÃO 17 
Marque a opção que apresenta a finalidade não 
pertencente aos Órgãos e Entidades que compõem o 
Sistema Nacional de Trânsito: 
 
A) Planejamento, administração, normatização de regras 

de trânsito; 
B) Pesquisa, registro e licenciamento de veículos; 
C) Formação, habilitação e reciclagem de condutores; 
D) Mecânica e operação do sistema viário. 
 
QUESTÃO 18 
O número permitido de pessoas, ou lotação, para veículos 
destinados à condução de escolares é estabelecido: 
 
A) Pelo CONTRAN; 
B) Pelo CTB; 
C) Pelo fabricante do veículo; 
D) Pelo DETRAN. 
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QUESTÃO 19 
Para maior segurança de escolares, o condutor do veículo 
que os transporta deve: 
 
A) Ter idade mínima de 18 anos; 
B) Não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima; 
C) Ter habilitação categoria E; 
D) Não ser reincidente em infrações gravíssimas nos 

últimos seis meses. 
 
QUESTÃO 20 
A circulação de veículos especialmente destinados à 
condução coletiva de escolares poderá se dar nas 
condições a seguir, exceto: 
 
A) Em vias autorizadas pelas autarquias de trânsito 

municipais; 
B) Quando registrados como veículos de passageiros; 
C) Quando equipados de registrador instantâneo 

inalterável de velocidade e tempo; 
D) Caso esteja em dia com a inspeção para verificação de 

equipamentos e de segurança, a qual deve ser feita 
semestralmente. 

 
QUESTÃO 21 
O objetivo da sinalização de trânsito é possibilitar sua 
fluidez e proporcionar maior segurança dos veículos e 
pedestres que circulam na via pública (Anexo I do Código 
de Trânsito Brasileiro). Com base nessa afirmativa e nas 
normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro 
para sinalização de trânsito, é correto afirmar: 
 
A) A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou 

símbolos ao longo das vias somente será autorizada 
após prévia autorização do órgão de licenciamento 
ambiental do município que circunscreve a via; 

B) O CONTRAN regulamentará a forma de identificação 
das entradas e saídas dos locais destinados a postos de 
gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens 
coletivas; 

C) Os sinais de trânsito podem ser classificados em 
transversais, horizontais e verticais; 

D) Gestos do condutor não são considerados sinais de 
trânsito. 

 
QUESTÃO 22 
Em relação aos órgãos e entidades que compõem o 
Sistema Nacional de Trânsito, marque a alternativa 
incorreta: 
 
A) O CONTRAN é órgão coordenador do Sistema Nacional 

de Trânsito; 
B) No âmbito municipal, o CETRAN e o CONTRADIFE são 

órgãos conselheiros, consultivos e normativos; 
C) As Polícias Militares dos Estados também compõem o 

Sistema Nacional de Trânsito; 
D) A sigla JARI representa as Juntas Administrativas de 

Recursos e Infrações. 

QUESTÃO 23 
Para quem dirige veículo sem possuir Carteira Nacional de 
Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para 
Conduzir Ciclomotor, serão aplicadas infração, penalidade 
e medida administrativa, respectivamente do tipo: 
 
A) Gravíssima, multa e recolhimento do veículo; 
B) Grave, multa (três vezes) e retenção do veículo até a 

apresentação de condutor habilitado; 
C) Grave, multa e recolhimento do veículo; 
D) Gravíssima, multa (três vezes) e retenção do veículo até 

a apresentação de condutor habilitado. 
 
QUESTÃO 24 
As infrações de trânsito relacionadas à Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) são tipificadas para o condutor que: 
 
A) Dirigir veículo com o documento (CNH) rasgado; 
B) Dirigir veículo com o documento (CNH) plastificado; 
C) Dirigir veículo com o documento (CNH) de validade 

vencida há mais de quinze dias; 
D) Dirigir veículo com documento (CNH) de categoria 

diferente da categoria do veículo que esteja 
conduzindo. 

 
QUESTÃO 25 
São normas a serem observadas pelo condutor de 
veículos, quando em vias terrestres abertas à circulação, 
exceto: 
 
A) Condições climáticas, do local, do veículo e de 

velocidade; 
B) Circular sempre pelo lado esquerdo da via, admitindo-

se exceções devidamente sinalizadas; 
C) Guardar distância de segurança lateral e frontal entre o 

seu e os demais veículos; 
D) Quando transitando em fluxos que se cruzem em 

rotatórias, dar preferência a veículos que estejam 
circulando por ela. 

 
QUESTÃO 26 
Ao ultrapassar ou perceber necessidade de 
ultrapassagem, o condutor deve observar as seguintes 
normas, exceto: 
 
A) Ao ultrapassar transporte coletivo que esteja parado, 

efetuando embarque ou desembarque de passageiros, 
deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção 
redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança 
dos pedestres; 

B) Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-
se para faixa da direita, sem acelerar o veículo; 

C) Se estiver circulando pela faixa da direita, manter-se 
nessa faixa e acelerar, para que o veículo que o segue 
possa também desenvolver melhor velocidade; 

D) Se estiver circulando pela faixa da direita, manter-se 
nessa faixa e reduzir a velocidade. 
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QUESTÃO 27 
Os crimes de trânsito terão sua penalidade agravada 
quando, exceto: 
 
A) O veículo estiver sem placas, com placas falsas ou 

adulteradas; 
B) O condutor não tiver Permissão para Dirigir ou Carteira 

de Habilitação Nacional; 
C) O condutor estiver com Permissão para Dirigir ou 

Carteira de Habilitação Nacional diferente da do veículo; 
D) A profissão ou atividade do condutor for diferente e não 

exigir cuidados especiais com o transporte de 
passageiros ou de carga. 

 
QUESTÃO 28 
Em relação às penas de crimes de trânsito, é correto 
afirmar: 
 
A) Para crimes de homicídio culposo na direção de veículo 

automotor, a pena pode chegar a dez anos de detenção, 
não havendo formas de agravo; 

B) A omissão em prestação de socorro não gera agravo 
para crimes de homicídio culposo de trânsito; 

C) Será de um a dois anos a detenção do condutor que 
afastar-se do veículo e do local do acidente com 
intenção de fugir à responsabilidade penal ou civil que 
lhe possa ser atribuída, sem possibilidade de que seja 
facultado o pagamento de multa; 

D) A pena será de detenção de seis meses a três anos, 
multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir veículo automotor, para 
condutores com capacidade psicomotora alterada em 
razão da influência de álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine dependência. 

 
QUESTÃO 29 
Tendo em vista a ética profissional, postura e 
comportamento do Agente de Trânsito, é correto afirmar: 
 
A) O Agente de Trânsito deve ter respeito à hierarquia, 

porém sem nenhum temor de representar contra 
qualquer comprometimento indevido da estrutura em 
que se funda o Poder Estatal; 

B) A vida profissional do Agente de Trânsito em nada se 
relaciona com sua vida particular, podendo este porta-
se de maneira delituosa em seus horários de folga, se 
assim o quiser; 

C) Os Agentes de Trânsito, por serem autoridade na 
atividade que exercem, podem deixar de observar as 
normas que são estabelecidas pelo Código de Trânsito 
Brasileiro, a depender da sua necessidade e 
discricionariedade; 

D) A manutenção da limpeza e da perfeita ordem no local 
de trabalho é de obrigação da equipe de limpeza da 
instituição à qual o Agente de Trânsito pertence. 

 
 
 
 

QUESTÃO 30 
Tomando-se como base as resoluções do CONTRAN em 
relação aos procedimentos a serem adotados pelas 
autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do 
consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que 
determine dependência, marque a opção incorreta: 
 
A) A fiscalização do consumo, pelos condutores de veículos 

automotores, de bebidas alcoólicas e de outras 
substâncias psicoativas que determinem dependência 
deve ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos 
de trânsito; 

B) O exame de sangue é um dos meios pelos quais de 
confirmação da alteração da capacidade psicomotora 
em razão da influência de álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine dependência; 

C) Prova testemunhal, imagem e vídeo não são 
considerados meios de constatação de uso de álcool ou 
de outra substância psicoativa que determine 
dependência, por parte do condutor; 

D) A verificação dos sinais que indiquem a alteração da 
capacidade psicomotora do condutor também é um 
procedimento pelo qual o Agente ou Autoridade de 
Trânsito pode constatar o uso de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine dependência, por 
parte do condutor. 
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