
   

15. AGENTE DE TRÂNSITO 

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA - AL 

CONCURSO PÚBLICO 

Cargo (Nível Médio – NM): Código: 15 

Provas de Português, Raciocínio Lógico 
e Conhecimentos Específicos 

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.): Assinatura do(a) candidato(a): 

Você confia no resultado!  
Delmiro Gouveia/AL, 17 de janeiro de 2016. 

M
U

N
IC

ÍP
IO

 D
E

 

D
E

L
M

IR
O

 G
O

U
V

E
IA

 
2
0
1
6
 

2 

PROVA TIPO 

 

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 2 horas e 30 minutos. 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 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 azul ou preta. 

Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa 

escolhida, conforme 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 neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.). 

 

Boa Prova! 

 

INSTRUÇÕES GERAIS 
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PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01 ________________________________  

Disponível em: <http://buritisonline.com.br/geral/saude/buritis-abre-campanha-de-vacinacao-contra-gripe>.  
Acesso em: 30 nov. 2015. 

A função da linguagem predominante na campanha publicitária de 
vacinação da figura tem o objetivo de 

A) convencer. 

B) lembrar. 

C) sugerir. 

D) educar. 

E) expor. 

QUESTÃO 02 ________________________________  
Considerando as regras de uso dos pronomes este , esse  e 
aquele  (e variações), assinale a alternativa que apresenta o uso 
adequado do(s) pronome(s) demonstrativo(s). 

A) Os assuntos da próxima reunião serão estes : aprovação do 
plano de cargo e carreira dos servidores e licitação para 
concurso público. 

B) Filosofia e Matemática me fascinam: essa  me desenvolve o 
raciocínio concreto, aquela  o abstrato. 

C) Transparência pública e cortes orçamentários: estes  foram os 
assuntos da última assembleia. 

D) Essa  calça que estou usando está muito apertada. 

E) Este  senhor de terno, no fim da sala, é meu avô. 

QUESTÃO 03 ________________________________  
Imagine que todos seus processos mentais vivenciados, 

desde o período em que estava no útero de sua mãe (nessa fase 
já existem sensações), foram guardados em um grande arquivo. 
É assim que nossa mente funciona, de acordo com as teorias da 
psicologia. Segundo  a psicóloga Carolina Careta, o inconsciente, 
em termos gerais, “é tudo aquilo que recebemos por meio dos 
sentidos, mas que não temos consciência no momento”. Ou seja, 
é tudo o que se faz, mas  não está pensando naquele instante; 
uma ação de que a mente se recorda que, contudo , realizamos 
involuntariamente. [...] 

NEGRETTI, Natália e AGUIAR, Érica. Segredos da Mente. Ano 2. n. 6, 2015. 

Os elementos de coesão assinalados no texto expressam, 
respectivamente, ideias de 

A) conformidade, oposição, conclusão. 

B) conformidade, oposição, oposição. 

C) posição, oposição, adversidade. 

D) ordem, adversidade, conclusão. 

E) ordem, oposição, oposição. 

 

 

QUESTÃO 04 _______________________________  

Barba e cabelo 

No Oriente Médio é um costume antigo e tradicional: as 
mulheres cobrem a cabeça com um lenço ou com um véu, um sinal 
de modéstia  e pudor. Para os homens a regra é deixar crescer a 
barba: um rosto barbeado equivale a uma desavergonhada e 
ofensiva nudez. Ah, sim, e a barba não pode ser aparada.  
Deve crescer conforme o desígnio divino, em direção à terra, que 
é nosso destino final. Os pelos faciais do homem são um sinal de 
dignidade. Os cabelos da mulher, não. Ao contrário, são um 
símbolo de sedução. 

[...] 
SCLIAR, Moacyr. Contos e Crônicas para ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. 

Sem perda de sentido ao texto, o termo que pode substituir a 
palavra modéstia  destacada é 

A) exibicionismo. 

B) honestidade. 

C) submissão. 

D) decência. 

E) vaidade. 

QUESTÃO 05 _______________________________  

Disponível em: <http://www.tecnolegis.com/provas/>. Acesso em: 10 dez. 2015. 

Dadas as afirmativas acerca do verbo assistir  no terceiro 
quadrinho da tira, 

I. Apresenta-se com sentido de ver , presenciar . Dessa forma, 
seu complemento deveria estar regido da preposição a. 

II. A forma verbal assisto  apresenta-se, independente do 
contexto, sempre com a mesma transitividade: verbo 
transitivo direto. 

III. Aparece no sentido de caber direito  ou razão . Assim, pede 
complemento regido da preposição a. 

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas 

A) II e III. 

B) I e II. 

C) III. 

D) II. 

E) I. 
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DEVE ESTAR NA ESTRADA 
DO MAL!... 

QUESTÃO 06 ________________________________  

FELICIDADE 

asa de borboleta 

cabelinho de anjo 

tudo são flores e cores 

nesse feliz arranjo 

CHACAL. Belvedere. São Paulo/Rio de Janeiro: Cosac & Naify/7Letras, 2007. p. 143. 

Considerando os aspectos sintáticos do poema, dadas as 
afirmativas, 

I. O último verso do poema representa um indicador 
circunstancial, assim exerce a função sintática de adjunto 
adverbial. 

II. O pronome indefinido “tudo”, além de ser aposto dos versos 
anteriores, também funciona, sintaticamente, como sujeito 
determinado e simples da forma verbal do terceiro verso. 

III. A locução adjetiva, presente no primeiro verso, tem a função 
sintática de complemento nominal. Caso análogo se encontra 
em: “cabelinho de anjo ” (2º verso). 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II e III. 

B) II e III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) III, apenas. 

E) I, apenas. 

QUESTÃO 07 ________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <http://www.sul21.com.br/jornal/mafalda-a-beira-dos-50/>. Acesso em: 10 dez. 2015. 

Dadas as afirmativas a respeito do vocábulo que , presente no 
segundo quadrinho da tira, 

I. É um recurso de coesão anafórico, cujo referente é o 
substantivo que o antecede (o engarrafamento). 

II. Introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa, cuja 
função é adicionar uma característica que é 
reconhecidamente atribuída ao antecedente: o 
engarrafamento. 

III. Apresenta-se como conjunção coordenativa explicativa, é 
mero conectivo, não exerce qualquer função sintática. 

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas 

A) I e III. 

B) I e II. 

C) III. 

D) II. 

E) I. 

 

QUESTÃO 08 _______________________________  

Por que a publicidade infantil é antiética 

A publicidade infantil, isto é, aquela que fala diretamente com 
as crianças  menores de 12 anos de idade, é intrinsecamente 
abusiva, pois fere os valores humanos mais relevantes à nossa 
sociedade. E flagrantemente antiética, porque viola o conceito do 
que seria uma vida boa para e com outrem em instituições justas. 

Ela cria anseios, vontades, necessidades que não são reais 
em crianças, um público  cuja capacidade cognitiva está em 
formação. 

Direcionar mensagens comerciais a pessoas que não têm 
condições de interpretá-las  criticamente ou mesmo de 
analisá-las  de forma consistente é, sem dúvida, uma forma de 
manipulação com o único objetivo de obter ganhos pecuniários . 

Anunciar para crianças é como enriquecer ilicitamente. 
Disponível em: <http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/por-que-a-publicidade-infantil-e-antietica/>. 

Acesso em: 30 nov. 2015. 

Dadas as afirmativas a respeito do texto, 

I. No primeiro parágrafo há duas teses e dois argumentos. 

II. No segundo parágrafo, para manter a coesão, o termo 
público  retoma crianças . 

III. A palavra público  é polissêmica e foi empregada no texto 
com sentido conotativo. 

IV. Os termos -las  em interpretá-las  e analisá-las  referem-se ao 
termo pessoas . 

V. Sem causar qualquer prejuízo de sentido ao texto, o termo 
pecuniários  pode ser substituído por financeiros . 

verifica-se que estão corretas 

A) I, II, III, IV e V. 

B) II, III e IV, apenas. 

C) I, II e V, apenas. 

D) IV e V, apenas. 

E) I e III, apenas. 

QUESTÃO 09 _______________________________  

Poluição do Ar 

Você já parou pra imaginar 

o que polui o nosso ar? 

Em nossa cidade 

Ao nosso redor 

Em todo instante você pode encontrar 

A fumaça e os gases liberados pelas fábricas 

E os automóveis 

A queima do lixo em incineradores 

Dos hospitais 

[...] 
Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/charrete/poluicao-do-ar.html>. Acesso em: 09 dez. 2015. 

No verso “A fumaça e os gases liberados pelas fábricas ”, o termo 
destacado exerce sintaticamente a função de  

A) sujeito da voz reflexiva. 

B) sujeito da voz passiva. 

C) predicativo do sujeito. 

D) adjunto adnominal. 

E) agente da passiva. 

“DEVES SEGUIR SEMPRE 
O CAMINHO DO BEM” 

LÓGICO!... 

COM O ENGARRAFAMENTO QUE 
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QUESTÃO 10 ________________________________  

 
Disponível em:<http://veredasdalingua.blogspot.com.br/2012/03/>. Acesso em: 10 dez. 2015. 

Dadas as afirmativas a respeito dos aspectos sintáticos e 
constitutivos dos quadrinhos, 

I. As falas dos personagens presentes nos quadrinhos 
exemplificam o discurso indireto. 

II. O verbo ensinar (1º quadrinho) apresenta regência 
semelhante ao verbo “cientificar” em: “Cientificaram-lhe o 
ocorrido”. 

III. Se a locução verbal da oração “Vou ensinar-lhe algo...” fosse 
substituída pela voz passiva analítica, ficaria: “Algo será 
ensinado a ele ...”. 

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas 

A) I e III. 

B) I e II.  

C) III.  

D) II. 

E) I. 

QUESTÃO 11 ________________________________  

 
Disponível em:<slideplayer.com.br>. Acesso em: 30 nov. 2015. 

Mantendo a relação semântica existente, a reescrita do trecho 
acima após a inserção de um elemento de coesão pode 
apresentar-se, sem prejuízo ao sentido, como: 

A) Na vida tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco, 
provavelmente , na sopa, é muito. 

B) Na vida tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco, 
uma vez que , na sopa, é muito. 

C) Na vida tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco; 
no entanto , na sopa, é muito. 

D) Na vida tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco; 
portanto , na sopa, é muito. 

E) Na vida tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco, 
quiçá , na sopa, é muito. 

 

QUESTÃO 12 _______________________________  

Se o chefe obcecado em ser a maior estrela do seu universo 
empresarial ofusca quem está em volta, o líder diferenciado ajuda 
as pessoas a encontrarem o seu próprio brilho, e todas elas vão 
lhe fornecer luz. Não é difícil imaginar quem é o diferenciado 
nessa história . 

REVISTA VOCÊ RH. Edição 40, out./nov. 2015. 

Do período destacado no fragmento de texto, é correto afirmar que 

A) entre as duas primeiras orações deveria estar o conectivo 
aditivo e. 

B) a estrutura incidiu no fato sintático chamado assíndeto. 

C) todas as orações são coordenadas assindéticas. 

D) é composto por subordinação. 

E) é composto por coordenação. 

QUESTÃO 13 _______________________________  

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas 
conforme a ortografia oficial. 

A) Privilégio, cezariana, caxumba, carangueijo. 

B) Sarjento, exceção, mendingo, beneficente. 

C) Pretencioso, atravéz, ansiedade, vexame. 

D) Sugestão, excesso, assessor, persuasão. 

E) Freguezia, consciência, jíria, privilégio. 

QUESTÃO 14 _______________________________  

O outro 

Ele queria muito ser eleito. Não: ele precisava muito ser eleito. 
Estava atrás de um emprego que lhe desse um bom salário, 
mordomias  e verbas para gastar na contratação de assessores – 
além, claro, das múltiplas oportunidades que, como vereador, 
teria. 

O problema era arrumar votos. Não tinha amigos, não era 
conhecido, nem sequer recebera um apelido pitoresco  que 
pudesse usar na propaganda. Mas o pior não era isso. O pior é 
que combinava um visual péssimo – baixinho, gordinho, careca – 
com uma congênita  inabilidade para falar em público.  
Em desespero, resolveu procurar um marqueteiro. Estava 
disposto a gastar uma boa grana nisso, desde que pudesse 
garantir a eleição. 

O marqueteiro, famoso, exigiu honorários salgados , mas 
garantiu resultados. Que de fato, não se fizeram esperar. Em 
poucas semanas o candidato era outro. Mais magro, mais alto 
(saltos especiais) com uma bela peruca, parecia agora um galã  de 
novela. Além disso se transformara num fantástico orador, um 
orador capaz de galvanizar o público com uma única frase. 

[...] 

SCLIAR, Moacyr.O imaginário cotidiano. São Paulo: Gaia, 2006. 

Dentre os vocábulos destacados no texto, qual deles foi 
empregado em sentido figurado? 

A) Galã. 

B) Salgados. 

C) Pitoresco. 

D) Congênita. 

E) Mordomias. 
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QUESTÃO 15 ________________________________  

 

Disponível em: <https://www.google.com.br/>. Acesso em: 09 dez. 2015. 

O se usado no segundo quadrinho pertence a categoria gramatical 
de 

A) pronome pessoal oblíquo, exercendo função de partícula 
apassivadora. 

B) pronome pessoal oblíquo e é indicador de indeterminação do 
sujeito. 

C) conjunção subordinativa condicional e mero conectivo. 

D) conjunção subordinativa integrante e mero conectivo. 

E) pronome pessoal oblíquo, indicando reciprocidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16 _______________________________  

Um shopping center distribuiu cupons aos seus consumidores 
para concorrerem ao sorteio de um prêmio. Se a urna recebeu  
2 000 cupons, quantos cupons um consumidor teve que depositar 
na urna para que a probabilidade de ele ganhar o prêmio seja 3%? 

A) 60 

B) 65 

C) 66 

D) 67 

E) 70 

 

 

 

QUESTÃO 17 _______________________________  

Em uma feira de ciências, um estudante deseja construir uma 
pirâmide de papelão completamente fechada, com 80 cm de 
altura. Se a base dessa pirâmide deve ser um quadrado com  
120 cm de lado, quantos metros quadrados de papelão serão 
gastos pelo estudante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 6,24 

B) 3,84 

C) 3,36 

D) 2,40 

E) 2,04 

 

 

 

QUESTÃO 18 _______________________________  

Da afirmação “se estou feliz, toco um baião”, é possível deduzir 
logicamente que: 

A) é possível que um baião seja tocado quando o autor da 
afirmação está feliz. 

B) o autor da afirmação toca um baião sempre que está feliz. 

C) se o autor da afirmação não está feliz, não toca um baião.  

D) se o autor da afirmação toca um baião, então está feliz. 

E) o autor da afirmação toca um baião e está infeliz. 

 

 

 

80 cm 

120 cm 
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QUESTÃO 19 ________________________________  
Em uma transportadora, a escala de serviços dos motoristas é 
organizada de forma a manter o máximo equilíbrio em relação à 
abrangência das viagens. No último mês, foram realizadas  
616 viagens locais, 420 viagens interurbanas e 112 viagens 
interestaduais. Que número máximo de motoristas poderia existir 
na transportadora para que o objetivo em relação ao equilíbrio 
referido fosse atingido? 

A) 56 

B) 28 

C) 14 

D) 8 

E) 4 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 20 ________________________________  
Uma empresa de combustível realizou um teste de consumo da 
sua nova gasolina em três veículos distintos em uma mesma pista 
de testes. Os dois primeiros veículos, A e B, num percurso de  
100 km, consumiram 12 L e 14 L de combustível, respectivamente. 
O terceiro veículo, C, exatamente com 1 L de combustível, 
percorreu 8 km. No teste, o(s) veículo(s) 

A) A e B foram mais econômicos do que o veículo C. 

B) B e C foram mais econômicos do que o veículo A. 

C) C foi o mais econômico. 

D) B foi o mais econômico. 

E) A foi o mais econômico. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 21 ________________________________  
Dona Amélia faz doações de brinquedos todos os meses a um 
orfanato. No mês de novembro de 2015, calculou que poderia doar 
8 brinquedos a cada criança e ainda sobrariam 3 de reserva; 
contudo, duas crianças foram adotadas desde a sua última visita 
e então cada criança recebeu 12 brinquedos e sobraram 3. Qual 
o número de crianças internas no orfanato na última visita da Dona 
Amélia? 

A) 9 

B) 7 

C) 6 

D) 5 

E) 4 

 

 

 

 

QUESTÃO 22 _______________________________  

Assinale a alternativa que contém números divisíveis por um 
mesmo número inteiro maior que 1. 

A) 700, 171, 581 

B) 433, 393, 543  

C) 420, 149, 343 

D) 150, 182, 161 

E) 132, 495, 187 

 

 

 

QUESTÃO 23 _______________________________  

Um funcionário de uma oficina comprou parafusos, porcas e 

arruelas, que custaram, respectivamente, R$ 0,70, R$ 0,20, e  

R$ 0,10 cada unidade. Se foram adquiridas 60 porcas, um número 

de parafusos na proporção	
2	

8
	em relação ao número de porcas e 

um número de arruelas na proporção 
3 

9
	também em relação ao 

número de porcas, e o vendedor concedeu um desconto de 20% 

no valor total da compra, qual foi o valor pago por esse material? 

A) R$ 29,40 

B) R$ 28,00 

C) R$ 24,50 

D) R$ 22,00 

E) R$ 19,60 

 

 

QUESTÃO 24 _______________________________  

Sejam A o conjunto dos números primos, B o conjunto dos 
números ímpares positivos maiores que 3 e C o conjunto dos 
números pares, o conjunto (A – B) ∪ (C ∩ A) é o conjunto 

A) {0, 1, 2, 3}. 

B) {1, 2, 3}. 

C) {0, 2, 3}. 

D) {2, 3}. 

E) {1, 2}. 

 

 

 

QUESTÃO 25 _______________________________  

De quantas formas é possível dispor as letras da palavra 
DELMIRO? 

A) 6 666 

B) 5 040 

C) 4 032 

D) 3 024 

E) 1 024  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 ________________________________  
De acordo com a doutrina e o Código de Processo Penal, 
considera-se em flagrante delito quem é 

A) encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou 
papéis que façam presumir ser ele autor da infração. 

B) perseguido, pela autoridade ou pelo ofendido, em qualquer 
situação. 

C) preso até quarenta e oito horas depois do crime. 

D) preso até vinte e quatro horas depois do crime. 

E) detido para averiguações. 

QUESTÃO 27 ________________________________  
Quanto ao abuso de autoridade de acordo com a 
Lei nº 4.898/1965, dadas as afirmativas, 

I. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado ao sigilo da 
correspondência ou à liberdade de consciência e de crença, 
bem como à fruição do meio ambiente. 

II. Constitui também abuso de autoridade deixar de levar à 
prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar 
fiança, permitida em lei. 

III. A sanção administrativa será aplicada de acordo com a 
gravidade do abuso cometido e consistirá, entre outras, em 
destituição de função, suspensão do cargo, função ou posto 
por prazo de cinco a cento e oitenta dias, com perda de 
vencimentos e vantagens. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II e III. 

B) II e III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) III, apenas. 

E) I, apenas. 

QUESTÃO 28 ________________________________  
A respeito dos poderes-deveres da Administração Pública, dadas 
as afirmativas, 

I. A possibilidade de a Administração aplicar punições aos 
agentes públicos que cometam infrações funcionais decorre 
do poder hierárquico.  

II. O poder interno e permanente exercido pelos chefes de 
repartição sobre seus agentes subordinados é chamado de 
poder disciplinar.  

III. O poder regulamentar é dado aos Chefes do Poder Executivo 
para editar atos administrativos gerais, tais como regimentos, 
resoluções e portarias.  

IV. O poder de polícia é atividade estatal que pode restringir os 
interesses privados e limitar a liberdade individual em favor do 
interesse público.  

verifica-se que estão corretas 

A) I, II, III e IV. 

B) III e IV, apenas. 

C) II e IV, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I e II, apenas. 

QUESTÃO 29 _______________________________  

Em relação ao inquérito policial, é correto afirmar: 

A) depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela 
autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a 
autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas. 

B) a decisão judicial que determina o arquivamento do inquérito 
policial é, em regra, irrecorrível, embora caiba recurso de 
ofício no caso de crime contra a economia popular. 

C) o Ministério Público poderá requerer a devolução do inquérito 
à autoridade policial para que sejam repetidas as diligências 
interessantes ao oferecimento da denúncia. 

D) a autoridade policial poderá mandar arquivar autos de 
inquérito. 

E) o inquérito policial é indispensável para embasar a ação 
penal. 

QUESTÃO 30 _______________________________  

Sobre a organização da Administração Pública, é correto afirmar: 

A) na concentração, há uma transferência das atividades dos 
órgãos centrais para os órgãos periféricos, como ocorre 
quando uma autarquia estabelece uma divisão interna de 
funções, criando, na sua própria estrutura, diversos 
departamentos. 

B) a descentralização administrativa exige a criação de pessoa 
jurídica de direito privado, dotada de patrimônio próprio, 
pessoal e atribuições, com a transferência da execução de um 
serviço público ou atividade administrativa específica.  

C) a organização político-administrativa do Brasil compreende a 
União, dotada de soberania, e os Estados, Distrito Federal e 
Municípios, dotados de autonomia, nos termos da 
Constituição.  

D) a desconcentração administrativa indica a repartição de 
atribuições entre vários órgãos públicos pertencentes a uma 
única pessoa jurídica, mantendo-se entre eles a vinculação 
hierárquica. 

E) na descentralização administrativa as competências 
administrativas são exercidas por pessoas jurídicas não 
autônomas, criadas pelo Estado para tal finalidade. 

QUESTÃO 31 _______________________________  

Um agente público, agindo culposamente, com a ajuda de um 
terceiro, que age dolosamente, causa lesão ao patrimônio público 
de um Município, havendo enriquecimento ilícito. Nesse caso, de 
acordo com a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade 
Administrativa), as consequências de tais ações poderão ser: 

I. o integral ressarcimento do dano; 

II. o agente público ou terceiro beneficiário perderá os bens ou 
valores acrescidos ao seu patrimônio; 

III. a autoridade administrativa responsável pelo inquérito deverá 
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos 
bens dos indiciados.  

Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s) 

A) I, II e III. 

B) I e III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) III, apenas. 

E) II, apenas. 
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QUESTÃO 32 ________________________________  
Dadas as afirmativas a respeito da competência dos órgãos e 
entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, 
segundo a Lei n.º 9.503/1997, 

I. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de 
veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas 
superdimensionadas ou perigosas. 

II. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional 
de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de 
multas impostas na área de sua competência, com vistas à 
unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade 
das transferências de veículos e de prontuários de condutores 
de uma para outra unidade da Federação. 

III. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos 
pelos veículos automotores ou pela sua carga, sendo vedada 
sua atuação em conjunto com os órgãos ambientais locais, 
visto que estes possuem atuação exclusiva. 

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas 

A) II e III. 

B) I e III. 

C) I e II. 

D) III. 

E) I. 

QUESTÃO 33 ________________________________  
A ação penal que se caracteriza pela variabilidade quanto à 
legitimidade em razão da alteração das circunstâncias que 
prontificam o caso concreto, ou seja, quando as circunstâncias do 
caso concreto fazem variar a modalidade de ação penal a ser 
ajuizada, é conhecida como 

A) ação de prevenção penal. 

B) ação penal secundária. 

C) ação penal ex officio.  

D) ação penal adesiva. 

E) ação penal popular. 

QUESTÃO 34 ________________________________  
Compete ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), 
conforme a Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997: 

I. estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o 
funcionamento dos Conselhos Estaduais de Trânsito — 
CETRAN e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal — 
CONTRANDIFE; 

II. estabelecer as diretrizes do regimento das Juntas 
Administrativas de Recursos de Infrações — JARI; 

III. estabelecer e normatizar os procedimentos para a imposição, 
a arrecadação, mas não da compensação das multas; 

IV. delegar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de 
competência ou circunscrição, ou, quando necessário, 
unificar as decisões administrativas. 

Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, II e III, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) I e II, apenas. 

E) IV, apenas. 

QUESTÃO 35 _______________________________  

Quanto à competência dos órgãos e entidades executivos de 
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, conforme 
a Lei n.º 9.503/1997, dadas as afirmativas, 

I. Registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de 
tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, 
autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas 
decorrentes de infrações. 

II. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão 
humana, de tração animal e elétrico. 

III. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas 
de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, 
escolta e transporte de carga indivisível. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II e III. 

B) II e III, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II, apenas. 

E) I, apenas. 

QUESTÃO 36 _______________________________  

Acerca da ação penal, é correto afirmar: 

A) havendo dúvida quanto a eventual excludente de ilicitude, por 
ocasião do oferecimento da denúncia, deverá o titular da ação 
penal pública, por força do princípio da presunção de 
inocência, pedir o arquivamento do inquérito policial. 

B) a possibilidade jurídica do pedido na ação penal é entendida 
como a possibilidade de apenas serem propostas ações 
penais cujo fato narrado evidentemente constitua crime e que 
exista a possibilidade de imposição de pena.  

C) nos crimes contra a honra praticados contra servidor público 
em razão do exercício de suas funções não se admite a 
legitimidade concorrente do ofendido para promover ação 
penal privada. 

D) se o promotor denunciar o autor de crime de homicídio por 
crime qualificado por motivo fútil ou torpe, trata-se de 
denúncia genérica. 

E) a representação será irretratável, depois de recebida a 
denúncia. 

QUESTÃO 37 _______________________________  

Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, previstos na 
Constituição Federal, é correto afirmar: 

A) todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se somente aos brasileiros a 
inviolabilidade do direito à igualdade. 

B) os direitos e garantias expressos na Constituição Federal 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados. 

C) as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
não têm sua aplicação limitada, pois sua eficácia é plena. 

D) o Brasil não se submete à jurisdição de Tribunal Penal 
Internacional, mas apenas aos Tribunais Internacionais.  

E) os tratados internacionais sobre direitos humanos não podem 
ser equiparados às emendas constitucionais. 
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QUESTÃO 38 ________________________________  
Acerca dos atos administrativos, dadas as afirmativas, 

I. Atos políticos ou de governo se caracterizam como atos 
administrativos porque são praticados pela Administração 
Pública com ampla margem de discricionariedade e têm 
competência extraída diretamente da Constituição. 

II. Atos de gestão se constituem casos raros em que a 
Administração Pública ingressa em relação jurídica 
submetida ao direito privado, ocupando posição de igualdade 
perante o particular, isto é, destituída do poder de império. 

III. A aposentadoria compulsória do servidor que completa 70 
anos de idade é um exemplo de ato discricionário, pela 
margem de liberdade de que dispõe a Administração. 

IV. A autorização para instalação de circo em área pública é um 
ato vinculado, pois a lei define de antemão todos os aspectos 
da conduta. 

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas 

A) III e IV. 

B) I e IV. 

C) I e II. 

D) III. 

E) II. 

QUESTÃO 39 ________________________________  
São considerados Agentes Públicos: 

A) todos os servidores e os agentes políticos, excluídos os 
militares. 

B) os servidores estatutários e os celetistas, não incluindo os 
demais tipos de servidores. 

C) apenas os aprovados em concurso público para cargo efetivo 
e os empregados públicos. 

D) apenas os servidores com vínculo de natureza estatutária, 
nomeados para cargo público.  

E) os particulares em colaboração com o poder público, os 
militares, os servidores públicos e os agentes políticos. 

QUESTÃO 40 ________________________________  
Sobre o inquérito policial, assinale a alternativa correta. 

A) Para verificar a possibilidade de haver a infração sido 
praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá 
proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta 
não contrarie a moralidade ou a ordem pública, sendo 
obrigatória a participação do suspeito do crime. 

B) Os Tribunais Superiores, em especial o Supremo Tribunal 
Federal, permitem que o magistrado possa condenar apenas 
com base nas provas produzidas no inquérito policial. 

C) O prazo para a conclusão do inquérito por parte da autoridade 
policial não se modifica em função de estar o indiciado preso 
ou solto.  

D) As provas produzidas no inquérito policial devem ser 
submetidas ao contraditório em juízo.  

E) A nulidade do inquérito possui o condão de tornar nula a ação 
penal. 

 

 

 

 

 

  


