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PROVA TIPO Cargo de Nível Médio: 

CÓD. 20 – AGENTE DE TRÂNSITO 

Provas de Português, Raciocínio Lógico e 
Conhecimentos Específicos. 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da 

etiqueta da banca e da Folha de Respostas de questões objetivas. 

3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação 

estão corretas. Verifique, também, se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 

(cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal. 

4. O tempo disponível para esta prova é de 4 horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle 

seu tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.  

5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 (duas) 

horas do início da aplicação. 

6. Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu 

documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas. 

8. Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de 

tinta preta. Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o 

círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o modelo: 

  
9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões 

objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida 

totalmente ou que não tenha sido transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o 

conteúdo da Folha de Respostas de questões objetivas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos 

os candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente 

com a Folha de Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença. 

14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente 

poderão ausentar-se da sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

15. Assine este Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação 

(RG, CNH, outros). 

Boa Prova! 
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Nº do documento de identificação (RG, CNH, outros): Assinatura do(a) candidato(a): 
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PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01_____________________________________ 

Assinale a alternativa na qual a crase está corretamente 
empregada ou não há necessidade dela: 

A) Essa sua conversa não levou à nada. A propósito, 
quando vai partir para as ações? 
B) Estou a centenas de quilômetros de minha casa. Viajei à 
Bahia a trabalho para proceder a pesquisas no sertão 
baiano. 
C) Você pode estipular as prestações à partir de R$50,00. 
D) Trabalho isolado numa sala de segunda à sexta-feira, 
das 8 as 18 h. As vezes a solidão aperta. 
E) Refiro-me aquele caso singular em que a crase é 
facultativa, com a utilização do pronome possessivo. 

QUESTÃO 02_____________________________________ 

As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado 
retumbante de um povo heroico. 

O artigo AS e o adjetivo PLÁCIDAS estão no feminino plural 

porque concordam em ____________ e ______________ 
com o substantivo MARGENS. 

A) Gênero e grau 
B) Número e ideologia 
C) Grau e pessoa 
D) Gênero e número 
E) Concordância e gênero 

QUESTÃO 03_____________________________________ 

Marque a alternativa em que o período está escrito 
integralmente na ortografia correta. 

A) Porque pretendo conquistar uma profissão digna? Porque 
faz parte de minhas pretenções de vida. 
B) Sinto boa expectativa agora em relação ao meu futuro 
profissional. Posso dizer o porquê. 
C) A escola deve concerteza se dedicar mais aos alunos 
adolecentes. 
D) Adoro me diverti com minha família. Eles mim dão 
alegria. 
E) Queremos que vocês estudem mas, mais parece que, 
quanto mais falamos, menos atenção prestam. 

QUESTÃO 04_____________________________________ 

Assinale a opção em que a concordância não está de acordo 
com as normas gramaticais. 

A) A maternidade e a paternidade responsáveis resultam em 
benefício dos filhos. 
B) Existem muitos alunos que não fazem as tarefas de casa. 
C) Ao meio-dia e meia vou sair para almoçar com meus 
companheiros. 
D) Faz duas horas que cheguei à escola e a prova ainda 
não foi aplicada. 
E) Tanto os garotos quanto as garotas estavam apreensivas 
em relação à presença dos pais. 

QUESTÃO 05_____________________________________ 

Marque a opção em que as palavras ou expressões podem 
substituir, com o mesmo sentido, e na mesma ordem, os 
vocábulos destacados em maiúsculo na frase a seguir: 

“Uma atitude pessoal precipitada, impensada, pode 
ACARRETAR problemas para aqueles que CONVIVEM 
conosco e até “DESENCADEAR conflitos em nossas 
relações INTERPESSOAIS”. 

A) trazer – têm convívio – causar – com as pessoas 
B) trazer – não habitam – produzir – com eles 
C) resultar – moram – acarretar – egoístas 
D) caracterizar – se relacionam – superar – contra as 
pessoas 
E) causar – partilham – gerar – impessoais 

QUESTÃO 06_____________________________________ 

Indique a opção na qual a concordância está incorreta. 

A) Temo que existam mais pessoas do que vagas. 
B) Desejo que não aconteçam outros acidentes tão tristes. 
C) Espero que não hajam mais erros desse tipo. 
D) Torço para que ainda tenham ingressos para esse show. 
E) Espero que não ocorram mais provas difíceis como esta. 

QUESTÃO 07_____________________________________ 

Onde se Aprende a Pensar? 

Uma fonte importante dessa aprendizagem são os estudos 
formais na escola. Através da educação escolar, se aprende 
o que é adequado pensar, o que se precisa conhecer de 
importante para interagir com o mundo social e profissional, 
se aprende muitas das perguntas que usa para entender o 
ambiente em que vive. Na escola, aprende onde buscar 
informações, a que tipo de ideias deve prestar atenção e 
como pensar sobre elas. 

Em suma, o treinamento educacional fornece muitos 
conceitos que se usam para ordenar e compreender o 
mundo. 
(adaptado de texto pedagógico escolar) 

Assinale a afirmativa que não está expressa pelas ideias 
apresentadas no texto: 

A) Além da escola, os ambientes familiar e profissional são 
importantes fontes de aprendizagem. 
B) A escola é fundamental para ensinar a interação da 
pessoa com outras áreas em que está inserida. 
C) A boa compreensão do mundo tem como pressuposto o 
treinamento educacional. 
D) A escola não é apenas fonte de informações, mas de 
questionamentos sobre o mundo onde se vive. 
E) Quanto mais questionamentos a escola suscita, mais o 
aluno aprende a pensar. 
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QUESTÃO 08_____________________________________ 

“Ipsis litteris” é uma expressão latina utilizada num texto e 
que não significa: 

A) Palavra por palavra 
B) Ao pé da letra 
C) Textual 
D) Literal 
E) Literária 

QUESTÃO 09_____________________________________ 

PASSAREDO 
(Chico Buarque) 

(...) 
Ei, quero-quero 
Oi, tico-tico 
Assum, pardal, chupim 
Xô, cotovia 
Xô, ave-fria 
Xô, pescador-martim 
Some, rolinha 
Anda, andorinha 
Te esconde, bem-te-vi 
Voa, bicudo 
Voa, sanhaço 
Vai, juriti 
Bico calado 
Muito cuidado 
Que o homem vem aí 
O homem vem aí. 

Com relação aos versos da canção acima, assinale a opção 
não verdadeira. 

A) O uso dos verbos no imperativo e de vírgula antes do 
nome de cada ave caracteriza uma construção oracional 
chamada vocativo 
B) A letra da canção se baseou apenas na flora brasileira 
C) Um estudioso de aves é chamado de ornitólogo 
D) Quero-quero, tico-tico, ave-fria, pescador-martim, bem-te-
vi são substantivos compostos com sentidos diferentes das 
palavras isoladas 
E) “O homem vem aí” denuncia a ameaça que o ser humano 
representa para a natureza 

QUESTÃO 10_____________________________________ 

Assinale a opção em que o texto não apresenta o tipo e/ou 

gênero indicado no início. 

A) Texto Dissertativo Argumentativo 

As queimadas que anualmente destroem a Amazônia e 
chamam a atenção mundial, especialmente neste ano, é 
apenas a face mais visível da exploração da maior floresta 
tropical da Terra. Por trás da derrubada da mata e sob o 
fogo, certamente estão poderosos interesses econômicos: a 
criação de gado, o comércio ilegal de madeira e a produção 
de soja. As autoridades se mostram lenientes na 
fiscalização, pois são representantes e defensores do grande 
capital, seguramente os maiores interessados e 
responsáveis pela catástrofe. 

B) Texto Descritivo 

Penedo é uma cidade histórica às margens do Rio São 
Francisco, no sul alagoano. O povoado foi oficialmente 
reconhecido em 1560 pelos segundo donatário da Capitania 
de Pernambuco com o nome Penedo do São Francisco. 
Esteve por 10 anos sob o domínio holandês, como quase 
toda a Capitania. Foi importante entreposto comercial 
durante dois séculos, mas só foi elevado à categoria de 
cidade em 1842. 

Penedo, cidade dos sobrados, vitrine da história de Alagoas, 
berço da civilização alagoana, é Patrimônio Nacional. 

C) Texto Não Verbal (exceto título) 

 

D) Texto Injuntivo 

“No sinal fechado 
Ele vende chiclete 
Capricha na flanela 
E se chama Pelé 
Pinta na janela 
Batalha algum trocado 
Aponta um canivete 
 “E até.” 
(Chico Buarque) 

E) Texto Dissertativo Expositivo 

“Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 
determinada tanto pelo fato de que procede de alguém como 
pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 
justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. 
Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro”. 
(Mikhail Bakhtin) 

QUESTÃO 11_____________________________________ 

“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas”. 
(Rubem Alves, educador e escritor) 

Escolha a opção que não corresponde à frase acima: 

A) A palavra “Asas” está usada em sentido denotativo 
B) O verbo “há” pode ser substituído por “existem” 
C) O segundo “há” pode ser eliminado sem prejuízo do 
sentido 
D) “gaiolas” expressa falta de liberdade e criatividade 
E) “Que” é pronome relativo e se refere a “escolas” 
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QUESTÃO 12_____________________________________ 

Escolha a opção em que as palavras não apresentam os 
sinônimos corretos: 

A) Parcimônia = economia 
Percalço = contratempo 
Enólogo = especialista em vinho 

B) Desassombrado = destemido 
Extenuado = exausto 
Abúlico = preguiçoso 

C) Retificar = corrigir 
Inferir = deduzir 
Procrastinar = adiar 

D) Rubicundo = triste 
Inócuo = ofensivo 
Pândego = grande 

E) Obsoleto = ultrapassado 
Iminente = próximo 
Prodigioso = maravilhoso 

QUESTÃO 13_____________________________________ 

Em qual frase o verbo sublinhado está inadequadamente 
empregado? 

A) Os menores foram chamados à sala do Diretor por terem 
infringido normas internas. 
B) O Reitor chancelou a proposta dos professores e a 
encaminhou à secretaria. 
C) Comportamento ético deve presidir as decisões dos 
magistrados. 
D) Ele está na prisão a espiar um crime. 
E) Um bom texto não pode prescindir da correção 
gramatical. 

QUESTÃO 14_____________________________________ 

Assinale a opção em que a segunda frase não mantém o 
mesmo sentido, considerada a substituição da conjunção ou 
locução conjuntiva. 

A) 1. Apesar dos percalços, conseguimos atingir os 
objetivos. 
2. Não obstante os percalços, conseguimos atingir os 
objetivos. 

B)  1. A dor e o prazer sempre caminham lado a lado em 
nossas vidas e, por conseguinte, sofremos conflitos internos 
e externos. 
2. A dor e o prazer sempre caminham lado a lado em nossas 
vidas e, portanto, sofremos conflitos internos e externos. 

C) 1. Conforme já dissemos, não há condições de atender a 
todos os bolsistas. 
2. De modo que já dissemos, não há condições de atender a 
todos os bolsistas. 

D) 1. Uma mudança mais profunda no país é necessária, 
porquanto não podemos continuar sem diretrizes. 
2. Uma mudança mais profunda no país é necessária, visto 
que não podemos continuar sem diretrizes. 

E)  1. Temos convivido com a violência, e com ela 
continuaremos a viver, a não ser que ocorra mudança radical 
nas políticas de.educação e segurança. 
2. Temos convivido com a violência, e com ela 
continuaremos a viver, exceto se ocorrer mudança radical 
nas políticas de educação e segurança. 

QUESTÃO 15_____________________________________ 

Assinale a opção em que as duas frases não apresentam 
sentidos equivalentes. 

A) 1. O trabalho da Comissão foi profícuo na rápida análise 
de algumas contas consideradas nebulosas. 
2. O trabalho da Comissão foi produtivo na rápida análise de 
algumas contas consideradas obscuras. 

B) 1. O Prefeito concordou com a demanda da entidade, 
porém exigiu pressa na apresentação da proposta. 
2. O Prefeito sancionou o pleito da entidade, porém exigiu 
parcimônia na apresentação da proposta. 

C) 1. A empresa está mergulhada em dívidas e não há mais 
como se manter com a economia em ruína. 
2. A empresa está imersa em dívidas e não há mais como se 
manter com a economia em bancarrota. 

D) 1. Podemos assegurar que nosso intuito é atingir a meta 
até dezembro. 
2. Podemos asseverar que nosso escopo é atingir a meta até 
dezembro. 

E) 1. Minha aspiração sempre foi subir   a postos mais 
importantes na Prefeitura. 
2. Minha pretensão sempre foi ascender a postos mais 
importantes na Prefeitura. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16_____________________________________ 

Duas torneiras enchem um certo tanque em três horas. Se a 
vazão de uma delas é a metade da vazão da segunda, em 
quantos minutos a torneira de menor vazão irá encher o 
mesmo tanque, se somente ela estiver aberta? 

A) 270. 
B) 540. 
C) 900. 
D) 360. 
E) 180. 
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QUESTÃO 17_____________________________________ 

Em uma festa infantil, um mágico coloca em uma urna cinco 
bolas vermelhas, três brancas e duas azuis. Em seguida, 
escolhe um convidado e o desafia a retirar da urna duas 
bolas da mesma cor. Qual a probabilidade de o convidado 
ter sucesso na retirada das bolas? 

A) 2/6075. 
B) 23/50. 
C) 3/1250. 
D) 1/10. 
E) 14/45. 

QUESTÃO 18_____________________________________ 

Para comemorar seu aniversário, João convidou quatro 
amigos para jogar com ele um torneio de tênis. 
Considerando que, ao longo do torneio, cada participante 
jogará contra todos os outros jogadores uma única vez, 
quantas partidas serão realizadas? 

A) 10. 
B) 20. 
C) 6. 
D) 12. 
E) 25. 

QUESTÃO 19_____________________________________ 

Quando eu nasci, meu pai tinha dezenove anos e minha irmã 
um ano. Hoje a soma da minha idade com a de minha irmã 
supera a idade de meu pai em vinte e dois anos. Qual a 
idade de minha irmã, em anos? 

A) 40. 
B) 4. 
C) 5. 
D) 20. 
E) 41. 

QUESTÃO 20_____________________________________ 

Em uma turma da Escola Municipal Arco-Iris, os alunos 
foram entrevistados quanto aos esportes que praticavam. 
Entre as respostas foram citadas as seguintes modalidades: 
futebol, vôlei e basquete. Sabe-se que: 3 alunos não 
praticam nenhuma das três modalidades, 10 alunos praticam 
basquete; 15 jogam vôlei; 18 praticam futebol; 4 jogam 
futebol e basquete; 6 jogam basquete e vôlei; 8 jogam 
futebol e vôlei; e 2 praticam as três modalidades. Quantos 
alunos foram entrevistados? 

A) 32. 
B) 66. 
C) 27. 
D) 63. 
E) 30. 

 

 

 

QUESTÃO 21_____________________________________ 

João diz para Carlos a seguinte afirmação: Um  número n 

inteiro positivo é primo quando só possui apenas dois 

divisores os quais são 1 e n. Baseado nessa afirmação 

Carlos diz: 

I – Todo número primo é ímpar. 
II – O número 91 é primo. 
III – A soma de dois números primos é sempre um número 
primo. 

Ao analisar as afirmações de Carlos, a alternativa correta 
abaixo é: 

A) I e II são verdadeiras e III é falsa 
B) I e III são falsas e II é verdadeira 
C) I, II e III são falsas 
D) II e III são verdadeiras e I é falsa 
E) I e II são falsas e III é verdadeira 

QUESTÃO 22_____________________________________ 

Maria e Joana vão a uma sorveteria no shopping e ao chegar 
na sorveteria, Joana decide comprar 3 sorvetes onde é 
oferecido 6 sabores distintos.   

O número de maneiras que Joana pode escolher os sabores 
dos sorvetes é igual a: 

A) 47 

B) 38 

C) 29 

D) 20 

E) 56 

QUESTÃO 23_____________________________________ 

Arthur e Isaque brincam de desenhar retas  r e s distintas e 
paralelas entre si. Arthur pede ao Isaque para marcar 5 
pontos na reta r e 8 pontos na reta  s e pergunta quantos 
triângulos podem ser formados com vértices nesses pontos. 
A figura abaixo mostra o modelo do desenho. 

 

Nessas condições o número de triângulos que Isaque formou 
foi: 

A) 200 triângulos 

B) 180 triângulos 

C) 160 triângulos 

D) 220 triângulos 

E) 140 triângulos 
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QUESTÃO 24_____________________________________ 

O professor Cuca Legal brincando com seus alunos a 
respeito de números racionais e irracionais afirmou as 
seguintes sentenças: 

I – A soma de um número racional com um número irracional 
é igual a um número irracional.  
II – O produto de um número racional diferente de zero com 
um número irracional é igual a um número irracional. 
III – A soma de dois números irracionais é sempre igual a um 
número irracional. 

Baseado nas afirmações acima, a alternativa correta é: 

A) Apenas a III é falsa 

B) I, II e III são verdadeiras 

C) I e II são falsas e III é verdadeira 

D) I e III são falsas e II é verdadeira 

E) II e III são falsas e I é verdadeira 

QUESTÃO 25_____________________________________ 

Dois terrenos foram cercados em forma de triângulos como 
na figura abaixo. 

 

Sendo os terrenos triângulos semelhantes e que o Perímetro 

do terreno triangular A’B’C’ vale 30m e os lados do triângulo 

ABC são respectivamente 12m, 18m e 20m.  

O valor do menor lado do triângulo A’B’C’ é: 

A) 7,8 m 

B) 7,2 m 

C) 10,8 m 

D) 9,2 m 

E) 6,8 m 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26_____________________________________ 

Embora seja possível a aplicação de sanções civis e penais 
aos servidores públicos, o processo administrativo 
disciplinar (PAD) é um instituto que se limita apenas às 
sanções administrativas. Dessa forma, insta dizer, que as 
sanções de natureza civil e criminal serão aplicadas por 
meio de ações judiciais exclusivas para essa finalidade, 
independentemente de processo na seara administrativa. 

Disponível em: 
<https://joaovitorleal.jusbrasil.com.br/artigos/468184344/processo-

administrativo-disciplinar-pad>. Acesso em: 11 set. 2019 

Sobre o processo administrativo disciplinar e as formas de 
impugnações administrativas, pode-se afirmar que: 
 
A) Antes da instauração do PAD, não é possível que seja 
determinado o afastamento preventivo do servidor público, 
como forma de acautelar o resultado prático do 
procedimento 
B) O pedido de reconsideração é julgado por outra 
autoridade diferente daquela que realizou o julgamento do 
processo 
C) O recurso, o qual é encaminhado hierarquicamente, 
pode ser dirigido diretamente à autoridade superior àquela 
que proferiu a decisão impugnada 
D) A revisão é a impugnação administrativa que não tem 
prazo, podendo o pedido ser realizado a qualquer tempo, 
sem que haja alegação de fatos novos por parte do 
servidor público, podendo influenciar na decisão proferida 
no processo original 
E) O processo administrativo disciplinar, de forma 
genérica, é composto pelas seguintes fases: instauração, 
inquérito administrativo e julgamento 

QUESTÃO 27_____________________________________ 

Supraprincípios ou superprincípios são os princípios centrais 
dos quais derivam todos os demais princípios e normas do 
Direito Administrativo, sendo dois os supraprincípios: 
supremacia do interesse público sobre o privado e 
indisponibilidade do interesse público.  

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito 
Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 69. 

 Sobre o conhecimento acerca dos superprincípios da 
Administração Pública, pode-se afirmar: 

A) Os supraprincípios são princípios absolutos, e não 
relativos. Assim, é nítida a supremacia absoluta do interesse 
público sobre o privado e sua indisponibilidade absoluta dos 
interesses públicos 
B) A outorga dos poderes especiais projeta a Administração 
Pública a uma posição de superioridade diante do particular. 
Trata-se de uma regra inerente a qualquer grupo social: os 
interesses dos indivíduos do grupo devem prevalecer sobre 
os do grupo como um todo. Essa é uma condição para a 
própria subsistência do grupo social  
C) Convém reafirmar que existe a supremacia do interesse 
público primário e secundário sobre o interesse privado. O 
interesse patrimonial do Estado como pessoa jurídica, 
conhecido como interesse público secundário, tem 
supremacia sobre o interesse do particular 
D) A supremacia do interesse público sobre o privado, 
também chamada simplesmente de princípio do interesse 
público ou da finalidade pública, significa que os interesses 
da coletividade são mais importantes que os interesses 
individuais, razão pela qual a Administração, como defensora 
dos interesses públicos, recebe da lei poderes especiais não 
extensivos aos particulares 
E) Os agentes públicos não são donos do interesse por eles 
defendido. Assim, no exercício da função administrativa os 
agentes públicos estão obrigados a atuar, não segundo sua 
própria vontade, mas do modo determinado pela legislação. 
Como decorrência dessa indisponibilidade, os agentes 
podem renunciar aos poderes legalmente conferidos ou que 
transacionem em juízo 

 

https://joaovitorleal.jusbrasil.com.br/artigos/468184344/processo-administrativo-disciplinar-pad
https://joaovitorleal.jusbrasil.com.br/artigos/468184344/processo-administrativo-disciplinar-pad
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QUESTÃO 28_____________________________________ 

Com o pós-positivismo os princípios foram alçados dos 
Códigos às Constituições, ganhando status de normas 
jurídicas de superior hierarquia. Antes eram tidos como 
pautas supletivas das lacunas do ordenamento, conforme 
orientação do Art. 4ᵒ da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro, mas com o avanço da hermenêutica 
jurídica sabe-se que eles não são só sugestões 
interpretativas, pois eles têm caráter vinculante, cogente ou 
obrigatório.  

NOHARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. p. 54.   

Acerca dos princípios do Direito Administrativo expressos 

no caput do Art. 37 da Constituição de 1988 e suas 

respectivas definições, pode-se afirmar corretamente: 

A) O princípio da moralidade implica que os administrados 
que preenchem os requisitos previstos no ordenamento 
possuem o direito público subjetivo de exigir igual tratamento 
perante o Estado 
B) O princípio da moralidade foi acrescentado à Constituição 
de 1988 pela Emenda Constitucional nᵒ 19/98 
C) A legalidade administrativa significa que a Administração 
Pública deve fazer o que a lei permite. Cumpre à 
Administração, no exercício de suas atividades, atuar de 
acordo com a lei e com as finalidades previstas, expressas 
ou implicitamente, no Direito 
D) A Constituição impõe o dever ao administrador público de 
dar a publicidade aos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos, contudo, tal publicidade 
deverá ter caráter unicamente educativo, informativo ou de 
orientação social, autorizando na publicidade institucional, a 
utilização de nomes, símbolos ou imagem que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos 
E) O princípio da eficiência exige dos agentes públicos 
comportamentos compatíveis com o interesse público que 
cumpre atingir, que são voltados para os ideais e valores 
coletivos segundo a ética institucional 

QUESTÃO 29_____________________________________ 

Após a organização soberana do Estado, com a instituição 
constitucional dos três Poderes que compõem o Governo, e 
a divisão política do território nacional, segue-se a 
organização da Administração, ou seja, a estruturação legal 
das entidades e órgãos que irão desempenhar funções, 
através de agentes públicos (pessoas físicas). Essa 
organização faz-se normalmente por lei, e excepcionalmente 
por decreto e normas inferiores, quando não exige a criação 
de cargos nem aumenta a despesa pública. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 41. ed. 
São Paulo-SP: Malheiros Editores, 2015. P.65 

Em relação às Entidades Políticas e Entidades 
Administrativas, pode-se afirmar: 

A) As Entidades Políticas não possuem autonomia política, 
sendo portanto pessoas jurídicas de direito público interno e 
sem auto-organização 
B) As Entidades Administrativas exercem atividade 
centralizada, sendo hierarquicamente subordinadas, não são 
vinculadas e estão sujeitas ao controle administrativo 
C) Entidades Políticas são pessoas jurídicas com 
capacidade de contrair direitos e obrigações, enquanto que 

as Entidades Administrativas são pessoas jurídicas que 
integram a administração, sem dispor de autonomia política 
D) Entidades Administrativas, são as pessoas jurídicas que 
integram a administração pública dispondo de autonomia 
política. Elas compõem a administração indireta, como a 
autarquia, por exemplo 
E) As entidades políticas, também chamadas de pessoas 
políticas ou entes federados, são pessoas jurídicas de direito 
privado, que possuem algumas competências específicas, 
que as diferenciam das demais pessoas jurídicas 

QUESTÃO 30_____________________________________ 

Para realizar suas atividades, a Administração Pública detém 
prerrogativas ou poderes, tais poderes são poderes-deveres, 
ou seja, poderes subordinados ou instrumentais aos deveres 
estatais de satisfação dos interesses públicos ou da 
coletividade. 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito 
Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 71.  

Sobre os poderes administrativos, pode-se afirmar: 

A) Poder discricionário é a prerrogativa que tem a 
Administração de optar, dentre duas ou mais soluções, por 
aquela que, segundo critérios de conveniência e 
oportunidade, melhor atenda ao interesse público no caso 
concreto 
B) O poder de polícia abrange, ou se materializa, por atos 
gerais ou individuais. O ato geral é aquele ato que tem um 
destinatário específico, situação concreta de cada indivíduo, 
por outro lado, o poder de polícia pode se materializar por 
ato individual, ou seja, é aquele que não tem um destinatário 
específico, está relacionado com a coletividade 
C) No poder hierárquico, o administrador fica condicionado 
ao que diz a norma legal, ou seja, não tem liberdade de 
ação, pois se o ato for praticado sem observância de 
qualquer dado constante na lei, é nulo, situação que pode 
ser reconhecida pela própria Administração, ou pelo 
Judiciário mediante provocação do interessado 
D) Poder normativo é o que compete à Administração para 
apurar supostas infrações funcionais e, se for o caso, aplicar 
as sanções administrativas. Ele abrange tanto as relações 
funcionais como os servidores públicos, como as demais 
pessoas sujeitas à disciplina da Administração Pública 
E) São Atos Normativos: os regulamentos, as instruções, as 
portarias, as resoluções, os regimentos etc. Não dependem 
de lei anterior para serem editados 

QUESTÃO 31_____________________________________ 

Considerando a necessidade de proporcionar às autoridades 
fiscalizadoras as condições precisas para o exercício do ato 
de fiscalização e que os veículos automotores, em circulação 
no território nacional, pertencem a diferentes épocas de 
produção, necessitando, portanto, de prazos para a completa 
adequação aos requisitos de segurança exigidos pela 
legislação, o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN 
baixou a Resolução CONTRAN Nº 14 DE 06/02/1998. 

Sobre as regras de circulação em vias públicas e 
equipamentos obrigatórios a serem constados pela 
fiscalização em condições de funcionamento, pode-se 
afirmar:  
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A) São itens obrigatórios nos veículos automotores e ônibus 
elétricos: pneus que ofereçam condições mínimas de 
segurança, dispositivo de sinalização luminosa ou refletora 
de emergência, independente do sistema de iluminação do 
veículo e extintor de incêndios 
B) Nas vias rurais e urbanas de trânsito rápido, a não ser 
que o espaço existente seja muito limitado, recomenda-se 
manter uma distância mínima de 2 metros entre placas, para 
permitir a leitura de todos os sinais, em função do tempo 
necessário para a percepção e reação dos condutores, 
especialmente quando são desenvolvidas velocidades 
elevadas 
C) A notificação de autuação é o documento que dá início 
ao processo administrativo para imposição de punição, em 
decorrência de alguma infração à legislação de trânsito 
D) A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer 
informações que permitam aos usuários das vias adotar 
comportamentos adequados, de modo a aumentar a 
segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os 
usuários da via 
E) Auto de Infração de Trânsito é o procedimento que dá 
ciência ao proprietário do veículo de que foi cometida uma 
infração de trânsito com seu veículo. Caso a infração não 
tenha sido cometida pelo proprietário do veículo, deverá ser 
indicado o condutor responsável pelo cometimento da 
infração 

QUESTÃO 32_____________________________________ 

Constatada a infração pela autoridade de trânsito ou por seu 
agente, ou ainda comprovada sua ocorrência por aparelho 
eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas 
ou qualquer outro meio tecnológico disponível, previamente 
regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito - 
CONTRAN, será lavrado o Auto de Infração de Trânsito que 
deverá conter os dados mínimos definidos pelo art. 280 do 
CTB e em regulamentação específica.  

BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro. Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997.7ª ed. Brasília Câmara dos Deputados, Edições 

Câmara, 2015. 

Sobre os procedimentos para a aplicação das multas por 
infrações, a arrecadação e o repasse dos valores 
arrecadados, pode-se afirmar:  
 
A) Constatada irregularidade na indicação do condutor 
infrator, capaz de configurar ilícito penal, a Autoridade de 
Trânsito poderá comunicar o fato à autoridade competente 
B) Da Notificação da Autuação constará a data do término 
do prazo para a apresentação da Defesa da Autuação pelo 
proprietário do veículo ou pelo condutor infrator devidamente 
identificado, que deverá ser inferior a 15 (quinze) dias, 
contados da data da notificação da autuação ou publicação 
por edital 
C) Acolhida a Defesa da Autuação, o Auto de Infração de 
Trânsito não poderá ser cancelado, seu registro será 
arquivado e a autoridade de trânsito comunicará o fato ao 
proprietário do veículo 
D) O proprietário do veículo será considerado responsável 
pela infração cometida, caso não haja identificação do 
condutor infrator até o término do prazo fixado na Notificação 
da Autuação, caso a identificação seja feita em desacordo 
com o estabelecido no artigo anterior e caso não haja 
registro de comunicação de venda à época da infração  
E) Em se tratando de infrações de natureza grave ou 
gravíssima, a autoridade de trânsito, poderá, de ofício ou por 
solicitação do interessado, aplicar a Penalidade de 
Advertência por Escrito  

QUESTÃO 33_____________________________________ 

Como todo ato jurídico, o ato administrativo está sujeito a 
três planos lógicos distintos: perfeição ou existência, 
validade e eficácia. 

De acordo com a combinação desses três aspectos do ato 
administrativo, pode-se afirmar: 

A) O ato administrativo é perfeito, inválido e eficaz quando, 
concluído o seu ciclo de formação e apesar de não se achar 
conformado às exigências normativas, não produz os efeitos 
que lhe seriam inerentes  
B) O ato administrativo é perfeito, válido e eficaz, quando, 
concluído o seu ciclo de formação, encontra-se plenamente 
ajustado às exigências legais e está disponível para 
deflagração dos efeitos que lhe são típicos 
C) O ato administrativo é perfeito, válido e ineficaz quando, 
esgotado seu ciclo de formação, sobre encontrar-se em 
desconformidade com a ordem jurídica, seus efeitos ainda 
não podem fluir, por se encontrarem na dependência de 
algum acontecimento previsto como necessário para a 
produção dos efeitos (condição suspensiva ou termo inicial, 
ou aprovação ou homologação dependentes de outro órgão)  
D) O ato administrativo é imperfeito, válido e ineficaz 
quando, já esgotado seu ciclo de formação, não se encontrar 
em conformidade com a ordem jurídica e, por isso seus 
efeitos ainda não puderem fluir, por se encontrarem na 
dependência de algum acontecimento previsto como 
necessário para a produção dos efeitos (condição 
suspensiva ou termo inicial, ou aprovação ou homologação 
dependentes de outro órgão) 
E) Perfeição diz respeito à situação de disponibilidade para 
produção dos efeitos típicos, próprios do ato. Validade, por 
sua vez, trata da adequação dos atos às exigências 
normativas. Por fim, eficácia é situação do ato cujo processo 
de formação já está concluído 

QUESTÃO 34_____________________________________ 

“O Poder de Polícia é, em suma, o conjunto de atribuições 
concedidas a Administração para disciplinar e restringir, em 
favor do interesse público adequando, direitos e liberdades 
individuais” (TÁCITO, 1975, apud MEIRELLES, 2002, p. 
128). 

Condicionar o interesse dos particulares ao interesse da 
coletividade é dever da Administração Pública, fazendo-se 
valer do poder de polícia. Para tanto, deve dispor de alguns 
atributos e prerrogativas, diante do qual se pode afirmar que: 

A) A coercibilidade se dá quando a lei deixa certa margem 
de liberdade para determinadas situações, mesmo porque, 
ao legislador, não é dado prever todas as hipóteses 
possíveis. Em vários casos a Administração terá que decidir 
qual o melhor meio, momento e sanção aplicável para 
determinada situação 
B) Auto Executoriedade traduz-se na possibilidade que tem 
a Administração, por intermédio dos seus próprios meios, 
executar suas decisões sem recorrer previamente ao Poder 
Judiciário, e ainda fazer uso da força pública para obrigar o 
administrado de cumprir sua decisão 
C) A discricionariedade é traduzida por uma coação 
expressa nas medidas auto executórias da Administração 
Pública, uma vez que a coercibilidade é indissociável da 
autoexecutoriedade 
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D) O que efetivamente aparta Polícia Administrativa de 
Polícia Judiciária é que a primeira se pré-ordena a 
responsabilização dos violadores da ordem jurídica enquanto 
a segunda se predispõe unicamente a impedir ou paralisar 
atividades anti-sociais 
E) Na maior parte das medidas de polícia, a 
discricionariedade está presente, pois a lei não determina 
que a Administração deva adotar soluções já estabelecidas, 
sem qualquer forma de discricionariedade 

QUESTÃO 35_____________________________________ 

A ação de iniciativa privada se diferencia da ação pública no 
que tange ao direito de agir, uma vez que, esse direito, na 
ação privada, é dado ao particular. Porém, a ação continua 
sendo pública, mas com iniciativa privada. Nesse tipo de 
ação, o Estado transfere ao ofendido ou ao seu 
representante legal a legitimidade para propor a ação penal.  

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 12.ed..São Paulo: 

Saraiva, 2005.v.1, p.126 

Em relação às modalidades de ação penal privada e seus 
princípios norteadores, pode-se afirmar que: 

A) Ação penal privada propriamente dita é aquela que só 
pode ser exercida pelo ofendido ou por seu representante 
legal, e, no caso de morte do ofendido ou declarada a sua 
ausência, por qualquer uma das pessoas elencadas no 
artigo 31 do Código de Processo Penal, quais sejam: 
cônjuge, ascendente, descendente e irmão, os quais 
poderão prosseguir na ação penal já instaurada 
B) Ação privada personalíssima é iniciada por meio de 
queixa quando, embora se trate de crime de ação pública, o 
Promotor não haja oferecido a denúncia no prazo legal. 
Nesse caso, a ação penal é originariamente de iniciativa 
pública, mas o Ministério Público não promove a ação penal 
no prazo estabelecido pela lei, e, por isso, o ofendido ou o 
seu representante legal poderão de forma subsidiária ajuizá-
la  
C) Ação penal privada subsidiária da pública, sua 
titularidade é atribuída única e exclusivamente ao ofendido, 
sendo o seu exercício vedado até mesmo ao seu 
representante legal, inexistindo, ainda, sucessão por morte 
ou ausência  
D) O princípio da oportunidade ou conveniência significa que 
o ofendido tem a faculdade de propor a ação penal, se for de 
seu interesse, de acordo com a sua conveniência e 
oportunidade, apenas se não estiverem presentes as 
condições necessárias para a propositura da ação 
E) Pelo princípio da disponibilidade se entende que se o 
ofendido decidir ingressar com uma ação penal contra o 
autor do fato, aquele não poderá desistir do prosseguimento 
do processo 

QUESTÃO 36_____________________________________ 

Depois de secular evolução e experiência, que levou o 
Estado à criação de um órgão para exercitar, em seu nome, 
a pretensão punitiva, estabeleceu-se a regra da oficialidade 
que orienta a maioria das legislações dos países cultos. 
Entre nós, como na maioria deles, esse órgão é o Ministério 
Público, a quem cabe promover, privativamente, a ação 
penal pública.  

MIRABETE, Julio Fabrinni. Processo Penal. São Paulo: Atlas, 
2005.v. 1, p. 120-121.  

 

Em relação aos princípios que regem as ações públicas 
incondicionadas, pode-se afirmar: 

A) O princípio da obrigatoriedade ou da legalidade consiste 
na permissão dada ao Ministério Público de deixar de 
oferecer a denúncia contra aqueles acusados dos quais não 
houver reunido os indícios suficientes de autoria, isto é, o 
Ministério Público poderá optar por não processar todos os 
agentes, optando por reunir maiores indícios suficientes de 
autoria para, posteriormente, com os devidos 
esclarecimentos, processar os demais  
B) No princípio da intranscendência o Ministério Público não 
poderá desistir da ação penal. Esse princípio também é 
consagrado quando se trata da interposição de recursos, eis 
que, uma vez interposto não pode o Ministério Público 
desistir  
C) O princípio da divisibilidade se mostra importante, pois se 
refere à obrigatoriedade que tem o órgão do Ministério 
Público de exercer o poder-dever de ação, isto é, o dever de 
oferecer a denúncia quando tiver elementos probatórios 
suficientes da existência de um fato criminoso e de sua 
autoria, sendo vedada a permissão ao Ministério Público de 
deixar de oferecer a denúncia contra aqueles acusados dos 
quais não houver reunido os indícios suficientes de autoria 
D) No princípio da indisponibilidade o Ministério Público 
poderá desistir da ação penal. Esse princípio também é 
consagrado quando se trata da interposição de recursos, eis 
que, uma vez interposto não pode o Ministério Público 
desistir   
E) O princípio da oficialidade diz respeito ao fato de que a 
ação pública é promovida pelo Ministério Público, ou seja, a 
legitimidade ativa cabe somente a um órgão do Estado 

QUESTÃO 37_____________________________________ 

Improbidade administrativa é o designativo técnico para 
conceituar corrupção administrativa, ou seja, o que é 
contrário à honestidade, à boa-fé, à honradez, à correção 
de atitude. O ato de improbidade, nem sempre será um ato 
administrativo, poderá ser qualquer conduta comissiva ou 
omissiva praticada no exercício da função ou fora dela. 
Disponível em:<https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1066009/o-que-

se-entende-por-improbidade-administrativa>. Acesso em 11 Set. 

2019. 

Em relação ao crime de improbidade administrativa previsto 
na Lei 8.429 /92, pose-se afirmar que: 

A) Existem quatro modalidades de improbidade 
administrativa: aquelas que levam o servidor a enriquecer-se 
ilicitamente; aquelas que causam um prejuízo aos cofres 
público; aquelas que, embora não gerem enriquecimento ou 
causem prejuízos aos cofres públicos, atentam contra os 
princípios da boa administração pública; e ainda a que 
decorre de concessão ou aplicação indevida de benefício 
financeiro ou tributário 
B) Diante das penas comuns aplicadas aos praticantes de 
enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e de ferir os 
princípios da administração pública, não há previsão da 
perda da função pública 
C) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio 
público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade 
administrativa responsável pelo inquérito representar ao 
Ministério Público, não sendo admitida a indisponibilidade 
dos bens do indiciado 
D) A apuração do ato de improbidade depende do resultado 
nos processos civil, penal e administrativo. Isso porque, em 
regra, as diferentes instâncias punitivas são dependentes 
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entre si, de modo que o resultado em uma depende das 
demais 
E) Os atos de improbidade administrativa importarão a 
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, 
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na 
forma e gradação previstas em lei, com prejuízo da ação 
penal cabível  

QUESTÃO 38_____________________________________ 

O Sistema Nacional de Trânsito 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.  

BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro. Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997.7ª ed. Brasília Câmara dos Deputados, Edições 

Câmara, 2015. 

Sobre o Sistema Nacional de Trânsito, pode-se afirmar: 
 
A) O Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN é o 
coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e 
consultivo 
B) Compete ao CETRAN, estabelecer as normas 
regulamentares referidas no Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito 
C) São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: 
estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com 
vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental 
e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento 
D) Normatizar o processo de formação do candidato à 
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo 
seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, 
exames, execução e fiscalização é uma competência do 
CETRAN 
E) Compete ao CETRAN, estabelecer e normatizar os 
procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a 
arrecadação e o repasse dos valores arrecadados 

QUESTÃO 39_____________________________________ 

Os crimes funcionais podem ser próprios ou impróprios. Os 
próprios são os delitos que somente o funcionário público 
pode praticar, como a concussão e a corrupção passiva, 
enquanto os impróprios são os delitos que outras pessoas 
podem cometer, como é o caso do peculato, respondendo 
como incursas em outro tipo penal. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e 

execução penal. 5. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2008. 

Sobre os crimes praticados por funcionários públicos no 
exercício de suas funções, pode-se afirmar:  

A) A facilitação de contrabando ou descaminho irá se 
configurar se o funcionário público solicitar ou receber, para 
si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem 

B) O peculato ocorrerá quando o funcionário público exigir, 
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida 
C) Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no 
exercício do cargo, recebeu por erro de outrem, caracteriza o 
crime de concussão praticada por funcionário público 
D) A prevaricação está relacionada ao fato do funcionário 
público retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para 
satisfazer interesse ou sentimento pessoal 
E) Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de 
dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos 
nos sistemas informatizados ou bancos de dados da 
Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida 
para si ou para outrem ou para causar dano, acarretará no 
cometimento do crime de Modificação ou alteração não 
autorizada de sistema de informações 

QUESTÃO 40_____________________________________ 

Administração Pública em sentido formal, é o conjunto de 
órgãos instituídos para consecução dos objetivos do 
Governo, em sentido material, é o conjunto das funções 
necessárias aos serviços públicos em geral, em acepção 
operacional, é o desempenho perene e sistemático, legal e 
técnico, dos serviços próprios do Estado ou por ele 
assumidos em benefício da coletividade. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2011. p. 65. 

Sobre os conhecimentos acerca da Administração Pública, 
pode-se afirmar:  

A) A legalidade, como princípio de administração, significa 
que o administrador público está, em toda a sua atividade 
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do 
bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob 
pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade 
disciplinar, civil e criminal, conforme o caso 
B) O administrador público poderá alegar ignorância, 
especialmente inabilidade na atividade funcional para a qual 
foi eleito no que tange aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que são 
inerentes à administração, sem prejuízos 
C) A publicidade, como princípio de administração pública, 
abrange apenas o aspecto de divulgação oficial de seus atos 
como, não atingindo o aspecto de produção de 
conhecimento da conduta interna de seus agentes 
D) O combate à improbidade administrativa teve início com 
a Lei 8.429/92. A improbidade administrativa, como ato 
ilícito, jamais havia sido prevista no ordenamento jurídico 
brasileiro na forma de outros institutos, tais como os “crimes 
de responsabilidade”, no tocante aos agentes políticos, e o 
enriquecimento ilícito no exercício do cargo ou função, no 
que se refere aos servidores públicos em geral  
E) Assédio moral se traduz por uma série de condutas que 
visam humilhar, minar o trabalhador, espécie de dano moral 
caracterizado pela prática de atos vexatórios, abusivos, ou 
constrangedores, capazes de afetar o prestígio profissional 
da vítima. É uma espécie de agressão psicológica, ou física 
impingida ao trabalhador, por seus companheiros de 
trabalho, sejam eles de hierarquia idêntica, inferior ou 
superior, entretanto ela só é possível na esfera pública, não 
ocorrendo na esfera privada

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO DO CANDIDATO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ATENÇÃO! 
 

O candidato está proibido de destacar esta folha com o gabarito, sob pena de 

eliminação do processo. Somente o Fiscal de Sala está autorizado a fazer isso 

no momento da saída do candidato em definitivo do Local de Prova. 

EDITAL Nº 01/2019 – Município de Pilar 
 

8.1 - A FUNDEPES e a COPEVE/UFAL divulgarão o gabarito preliminar, 

juntamente com as Provas Objetivas, nos endereços eletrônicos www.fundepes.br 

e www.copeve.ufal.br, na data provável de 29/10/2019, a partir das 21h00. 
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REALIZAÇÃO 


