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Concurso Público de Provas e Títulos e de Provas para Provimento de
Cargos Efetivos, com Lotação nas Unidades Regionais do DETRAN/CE,
localizadas em Fortaleza e no Interior do Estado do Ceará
Edital Nº 01/2017 – DETRAN/SEPLAG, 13 de SETEMBRO de 2017

PROVA OBJETIVA PARA O CARGO DE
VISTORIADOR
DATA DA APLICAÇÃO: 25 DE FEVEREIRO DE 2018
DURAÇÃO: 3 HORAS E 30 MINUTOS
INÍCIO: 9H30 TÉRMINO: 13 HORAS
Nome: _____________________________________________________ Data de Nascimento: __________________
Nome de sua mãe: ________________________________________________________________________________
Assinatura: ____________________________________________
Após receber sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, com
letra de forma, a seguinte frase:

O real conhecimento é obra do tempo.

ATENÇÃO!
Este Caderno de Prova contém:
 Língua Portuguesa – 10 questões;
 Informática – 10 questões;
 Ética – 05 questões;
 Legislação do Servidor Público Estadual – 05 questões;
 Conhecimentos Específicos – 30 questões.

NÚMERO DO GABARITO
Marque, no local indicado na
folha de respostas, o número 1,
que é o número do gabarito
deste caderno de prova. Essa
informação também se
encontra no rodapé de cada
página.

Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e
entregar ao fiscal de mesa:
 a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada;
 o CADERNO DE PROVA.
IMPORTANTE!


SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO, NA PROVA, AO CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR SUA FOLHA DE
RESPOSTAS.



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTA PÁGINA.
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LEIA COM ATENÇÃO!

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. O candidato deverá verificar se seu caderno de prova, com 60 questões, está completo ou se há falhas ou imperfeições
gráficas que causem qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.
2. O candidato deverá preencher os campos em branco da capa da prova, com as devidas informações.
3. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá verificar se
seu nome e número de inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar imediatamente ao fiscal de sala.
4. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada, para que não seja rejeitada pela leitora óptica.
5. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:
a) copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta na capa
do caderno de prova;
b) marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do
círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;
c) assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.
6. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do
gabarito (item 5 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para marcação
das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa assinalada por
questão, ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez que a correção da
prova se dá por meio eletrônico.
7. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova Objetiva será da inteira responsabilidade do candidato.
Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8. Será eliminado do Concurso Público do DETRAN/CE o candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo menos uma das
condições seguintes:
a) não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível a
identificação de tal número;
b) não assinar a folha de respostas;
c) marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito, desde que não seja possível a identificação do número
correto do gabarito do caderno de prova;
d) fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, emendas,
rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra marcação que não seja
a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova.
9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu
corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis na página da
CEV/UECE (www.uece.br), a partir das 14 horas do dia 26 de fevereiro de 2018 e a imagem completa de sua folha de
respostas estará disponível a partir do dia 02 de março de 2018.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação do Concurso Público do DETRAN/CE.
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar, dentro da sala de prova,
nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos, gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos,
óculos (excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou
preta), lápis, lapiseira, borracha, corretivo, e outros objetos similares. Todos esses itens deverão ser acomodados em
embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo
ser de lá retirados após a devolução da prova ao fiscal, quando o candidato sair da sala em definitivo.
12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas
ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados debaixo da
carteira do candidato.
13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a folha
de respostas.
14. Será permitido o uso de água para saciar a sede e de pequeno lanche, desde que acondicionados em vasilhame e embalagem
transparentes, sem rótulo ou etiqueta, e fiquem acomodados debaixo da carteira do candidato, de onde somente poderão
ser retirados com autorização do fiscal de sala. A inobservância de tais condições poderá acarretar a eliminação do candidato,
de acordo com o inciso VII do subitem 7.17 do Edital que rege o Certame.
15. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a aposição
em ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na sala de prova,
no aguardo dos demais candidatos, será eliminado do Concurso Público do DETRAN/CE, de acordo com o inciso IX do subitem
7.17 do Edital que rege o Certame.
16. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de
presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da folha de
respostas.
O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
2
17.Os recursos relativos à Prova Objetiva deverão ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no Página
endereço
eletrônico www.uece.br/cev.
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LÍNGUA PORTUGUESA
No Ceará, universidade cria 'multa
moral' para quem estaciona em local
errado
Multa não tem valor legal, apenas educativo.
Inspirada em Blumenau, a ideia passou a ser
usada fora da UFC.
Diana de Vasconcelos do G1 CE

O CIDADÃO CONSCIENTE APLICA
NESTE MOMENTO UMA

MULTA MORAL
Série:
FALTA DE RESPEITO
Placa:

A

S U A

Espécie:

AUTOMÓVEL
Local:

INAPROPRIADO
SENHOR USUÁRIO:
SEU VEÍCULO FICOU SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS PELO
BOM SENSO, EM VIRTUDE DE:
◻ Estacionar em vaga destinada a pessoas com deficiência
◻ Estacionar em frente à rampa de acesso ou rebaixamento de guia
◻ Estacionar em vaga destinada a idosos
PENALIDADE:
ACEITAR ESTE PUXÃO DE ORELHA E ADMITIR SEU ERRO. PENSE QUE
ESTA VAGA EXISTE POR MOTIVO ESPECIAL. ELA É ADAPTADA ÀS
NECESSIDADES DE QUEM REALMENTE PRECISA. VOCÊ NÃO
GOSTARIA QUE IMPEDISSEM SUA MOBILIDADE. ENTÃO REFLITA
MELHOR E NÃO COMETA ESSE ERRO DA PRÓXIMA VEZ.
NÃO COBRAMOS DINHEIRO.
COBRAMOS ATITUDE!
DECLARO QUE CONSTATEI A INFRAÇÃO ACIMA.
Diana de Vasconcelos do G1 CE
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A Secretaria de Acessibilidade da
Universidade Federal do Ceará (UFC) criou
uma “multa moral” que vale como um “puxão
de orelha” para quem usar, de forma irregular,
vagas destinadas a idosos ou a pessoas com
deficiência.
Inicialmente, a ideia era aplicar as
multas dentro da universidade, mas a
iniciativa ganhou adeptos que passaram a usálas em toda a capital do estado. “Quando o [o
projeto] lançamos, teve muita adesão”, conta
o servidor Davi Cândido da Silva, um dos
responsáveis pelo projeto.
A instituição disponibilizou a multa para
impressão no site há pouco mais de um mês.
O documento traz frases como “as penalidades

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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são as previstas pelo bom senso” e “reflita
melhor e não cometa esse erro da próxima
vez”. Também pede com bom humor que o
motorista aceite o “puxão de orelha”. Quem
aplica a multa deve indicar qual dos três
motivos gerou a infração: “estacionar em vaga
destinada a pessoas com deficiência”,
“estacionar em frente à rampa de acesso ou
rebaixamento de guia” ou “estacionar em vaga
destinada a idosos”.
Atualmente, é comum encontrar a
“multa” nos estacionamentos da universidade,
principalmente, no departamento de
acessibilidade. “A gente sentiu o retorno e já
tem fotos de pessoas utilizando em outros
lugares”, conta Silva, explicando que o
documento faz a parte dele e evita o
constrangimento caso as pessoas decidissem
reclamar pessoalmente com o infrator.
Inspirado em Blumenau
Segundo o servidor, a campanha na
UFC surgiu devido à frequência com que as
vagas reservadas eram usadas de forma
errada. Silva explica que a ideia da campanha
surgiu em Blumenau (SC), em 2011, com a
campanha “Essa vaga não é sua nem por um
minuto”. “Para evitar aquela desculpa de 'vou
ficar só um minuto' que as pessoas usam
muito”, contou Silva. A cidade obteve bons
resultados e a UFC espera conseguir o mesmo
dentro e fora da área da universidade.
No site da Secretaria de Acessibilidade
da UFC, além do documento, é possível
encontrar uma explicação de como utilizá-lo e
sobre leis de trânsito. O órgão pede que, ao se
depararem com uma infração e utilizarem a
“multa”, as pessoas fotografem e enviem a
foto sem as placas dos veículos para a página
especial no facebook.
A professora universitária Vanda
Magalhães é uma das pessoas que aderiram
ao uso da “multa” e disse acreditar nos
resultados da iniciativa. “Não é punitivo, mas
alerta”, disse ela. “Ando com o papel na bolsa.
Aonde eu vou, se eu vejo um carro
estacionado em local proibido, eu uso”. A
professora, que atua no departamento de
Letras, Libras e Estudos Surdos, fotografa e
envia para as redes sociais quando usa o
documento.

Acessível em g1.globo.com/ceara/.../no-ce-universidadecria-multa-moral-para-quem-estaciona-em
6 de junho de 2015. Acesso em 15/11/2017.
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01. A notícia lida pertence ao domínio discursivo
jornalístico e caracteriza-se por
A)

informar fatos condicionados ao interesse do
público em geral, visando a proporcionar
múltiplas interpretações por parte do receptor.

B)

tratar-se de um texto recorrente nos meios de
comunicação de uma forma geral, seja impressa
em jornais ou revistas, seja divulgada pela
internet ou retratada pela televisão.

C)

D)

apresentar uma narrativa técnica com
linguagem clara, objetiva e parcial na
transmissão das informações.
noticiar ocorrências recentes, procurando se ater
a informações sobre o agente, o lugar, o tempo,
a causa e o modo como o fato aconteceu; sem
preocupação com a veracidade dos fatos.

02.

Considerando a criação da “multa moral”, é
correto afirmar que
A)

visa a arrecadar dinheiro para educar o cidadão,
assim como as demais multas de trânsito.

B)

legaliza as situações em que a pessoa precisa
estacionar só por um minuto.

C)

D)

não expõe publicamente o infrator mesmo
quando o flagrante é enviado para a página
especial no facebook.
é inspirada em campanha idealizada na
Universidade de Blumenau e passou a ser
aplicada na UFC.

03. Nas frases “Aceitar este puxão de orelha e
admitir seu erro” (Texto da multa) e “...vale como
um ‘puxão de orelha’ para quem usar...” (linhas 3-4),
a expressão sublinhada foi empregada nas duas
ocorrências em sentido
A)

literal.

B)

figurado.

C)

figurado e literal, respectivamente.

D)

literal e figurado, respectivamente.

04. No subtítulo “Multa não tem valor legal,
apenas educativo”, o termo destacado tem como
principal função a de estabelecer uma circunstância
em relação à palavra seguinte. Essa circunstância é
de
A)

tempo.

B)

inclusão.

C)

lugar.

D)

exclusão.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

05. Na frase “... as penalidades são as previstas
pelo bom senso...” (linhas 16-17), a palavra
destacada é homônima de censo. Assinale a opção
em que o emprego dos homônimos destacados está
adequado.
A)

O reitor da faculdade solicitou que todos os
funcionários participassem do censo anual para
verificar quem realmente está na ativa.

B)

Foi pedido para que todos os motoristas
respondessem ao senso, a fim de se obter o
número real de carros no pátio da universidade.

C)

Os infratores são penalizados com a “multa
moral” por não demonstrarem censo crítico.

D)

Se o infrator tiver censo, saberá o que dizer na
hora da punição.

06. Assinale a opção em que uma mesma regra
ocasiona o acento de todas as palavras listadas.
A)

trânsito — próxima — Cândido — países

B)

deficiência — universitária — frequência — área

C)

usá-las — Ceará — país — também

D)

têm — só — mês — há

07. Assinale a opção que garante a mesma ideia
presente em: “Não é punitivo, mas alerta”, (linhas
59-60).
A)

Como não é punitivo, alerta.

B)

Uma vez que é punitivo, alerta.

C)

Embora não seja punitivo, alerta.

D)

Ainda que seja punitivo, alerta.

08. Atente para os verbos destacados em: “reflita
melhor e não cometa esse erro da próxima vez”.
(linhas 17-19)
Se o interlocutor fosse tratado pelo pronome tu, essa
frase seria reescrita corretamente da seguinte forma:
A) Reflete melhor e não cometas esse erro da
próxima vez.
B) Reflita melhor e não comete esse erro da
próxima vez.
C) Reflitas melhor e não cometas esse erro da
próxima vez.
D) Refletes melhor e não cometes esse erro da
próxima vez.
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09. Na frase “...se eu vejo um carro estacionado
em local proibido, eu uso” (linhas 61-62), o emprego
da vírgula, após a palavra “proibido”, justifica-se
A)

pela sequência de termos de mesma ordem
sintática.

B)

pelo isolamento do vocativo.

C)

pelo deslocamento de uma expressão adverbial.

D)

pela anteposição de uma oração condicional.

13. Relacione corretamente os elementos de rede
apresentados abaixo às suas respectivas
características, numerando a Coluna II de acordo
com a Coluna I.
Coluna I
1. Repetidor

Coluna II
(

) Conector modular utilizado
para ligar fisicamente
dispositivos através de
uma conexão Ethernet.

(

) Identificação de um
dispositivo em uma rede
pública ou local.

(

) Dispositivo de hardware
presente em um
computador que faz sua
ligação com uma rede
cabeada.

(

) Dispositivo que regenera e
retransmite sinal wireless,
aumentando seu alcance.

2. Placa de rede

10.

As palavras destacadas em “A cidade obteve
bons resultados e a UFC espera conseguir o mesmo”
(linhas 45-46) referem-se a

3. IP

A)

“resultados”.

4. RJ-45

B)

“bons resultados”.

C)

“cidade”.

D)

“cidade obteve”.

INFORMÁTICA
11. Atente ao que se diz a seguir em relação aos
componentes do computador.
I.

II.
III.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

Memória virtual é um componente de
software onde ficam salvos os arquivos na
nuvem.

A)

4, 3, 2, 1.

B)

4, 1, 3, 2.

Disco rígido é um componente de hardware
responsável pelo armazenamento de dados.

C)

3, 2, 4, 1.

D)

2, 4, 1, 3.

Placa-mãe é o componente de hardware
responsável por interligar as funções no
sistema operacional.

É correto o que se afirma somente em
A)

I e III.

B)

I.

C)

II.

D)

II e III.

12.

É possível personalizar configurações do
sistema operacional utilizando-se a ferramenta do
Windows denominada

14. Considere o seguinte trecho de uma planilha
eletrônica do Microsoft Excel 2010, onde são
mostradas as colunas A, B e C e as linhas 1 à 4:
A

B

1

10

4

2

7

2

3

3

8

C

=MÁXIMO(SOMA(A1:A3);
PRODUTO(B1:B3))

4

A)

Microsoft PowerPoint.

B)

Painel de Controle.

O resultado da aplicação da fórmula
=MÁXIMO(SOMA(A1:A3); PRODUTO(B1:B3)), na
célula C4, é

C)

Windows Media Center.

A)

36.

D)

Microsoft Excel.

B)

20.

C)

84.

D)

64.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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Assinale a opção que apresenta somente
elementos de hardware.

Está correto o que se afirma em
A)

I e III apenas.

A)

Microsoft Word – Placa-mãe – Avast

B)

II e III apenas.

B)

Outlook – Pen drive – Cooler

C)

I, II e III.

C)

Processador – Impressora – Memória RAM

D)

I e II apenas.

D)

Banco de dados – Microsoft PowerPoint – HD
externo

15.

16. No software de apresentação PowerPoint, o
Slide Mestre é
A)

o primeiro slide do arquivo.

B)

um tipo de efeito de transição de slides.

C)

o arquivo que contém todas as imagens e
gráficos usados na apresentação.

D)

um slide com aparência padrão que será
repetido para todos os outros.

19. Escreva V ou F conforme sejam verdadeiras ou
falsas as seguintes afirmações:
(

)

A Intranet é uma rede privada de
computadores dentro de uma organização.

(

)

A Extranet é uma rede de computadores
que funciona como a Intranet, porém pode
ser acessada também pela Internet.

(

)

HTTP e HTTPS são protocolos de
comunicação utilizados na Internet, sendo
o protocolo HTTP mais seguro do que o
HTTPS.

(

)

Proxy é um servidor que age
intermediando a Internet e a rede local.

17. Assinale a opção que apresenta corretamente
uma das funções de um sistema operacional
moderno.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte
sequência:
A)

F, F, V, F.

A)

B)

V, V, F, V.

C)

F, F, V, V.

D)

V, V, F, F.

Prover uma maneira de controlar e vigiar as
atividades dos usuários, recolhendo informações
privadas sobre eles sem se preocupar em
auxiliá-los em suas tarefas.

B)

Desligar e religar o computador a intervalos
aleatórios de tempo com o fim de preservar as
partes móveis de memórias, portas USB, HDs,
unidades de DVD e impressoras.

C)

Gerenciar o hardware e o software de uma
máquina, permitindo que outros programas
executem de modo eficiente e seguro enquanto
compartilham os recursos disponíveis.

D)

Proibir o acesso a pastas do sistema a vírus,
cavalos de troia e outros tipos de malware,
deixando vulneráveis apenas as pastas dos
usuários e dos aplicativos e drivers instalados.

18. Atente às seguintes afirmações sobre arquivos
de computadores:
I.

II.

III.

20. Uma política de backups sistemáticos confere
mais segurança e confiabilidade a um sistema
informático. Considerando essa proposição, atente ao
que se diz a seguir:
I.

Bons programas de backup conseguem não
só detectar e marcar erros físicos nos setores
dos discos rígidos e pendrives como também
prevenir futuros danos a esses dispositivos.

II.

Se corretamente configuradas, versões mais
novas do Windows e do Mac OS podem
realizar automaticamente backups semanais
e até diários dos dados dos diversos
usuários.

III.

Durante a execução de um backup em um
servidor web, deve-se sempre desconectar
totalmente o servidor da Internet sob o risco
de ter comprometida a segurança de todo o
sistema bem como da própria cópia de
segurança.

Programas que compactam arquivos
conseguem reduzir em até, no máximo, 25%
do seu tamanho original.
MP3 é um formato de áudio que utiliza a
compressão de dados, porém com redução
na qualidade do som.
WinRAR, Winzip e bzip2 são exemplos de
programas utilizados para compactar
arquivos.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

Está correto o que se afirma somente em
A)

II e III.

B)

II.

C)

I.

D)

I e III.
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ÉTICA
21. Em relação à prática do serviço público, o
estabelecimento dos valores universais referentes à
fidelidade ao interesse público é determinado
A)

por parecer da Procuradoria do Estado.

B)

pela consciência do servidor.

C)

pela reflexão sobre a conduta ética.

D)

por autoridade religiosa.

25. O servidor público estadual estará contrariando
as finalidades das normas fundamentais da conduta
ética ao
A)

reconhecer que a conduta ética da ação humana
não se confunde com o ordenamento jurídico.

B)

motivar junto ao público em geral o desprestígio
do serviço público.

C)

organizar-se em sindicato para representação
contra atos ilegais trabalhistas.

D)

exigir sigilo de sua identidade durante e após a
tramitação de processo em que denuncia a
instituição.

22. Assinale a opção que NÃO corresponde a
dever ético do agente público.
A)

Conseguir favorecimento privado para sua
instituição.

B)

Aperfeiçoar o processo de comunicação entre o
cliente e a instituição.

C)

Respeitar a capacidade e as limitações
individuais dos usuários do serviço público.

D)

Comunicar imediatamente aos seus superiores
ato ou fato contrário ao interesse público.

LEGISLAÇÃO DO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
26. No que diz respeito ao provimento dos cargos
públicos, assinale a afirmação verdadeira.
A)

A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias da
publicação do ato de provimento no órgão
oficial.

B)

Investidura é o fato que completa a posse em
cargo público.

C)

A requerimento do funcionário ou de seu
representante legal, a autoridade competente
para dar posse poderá prorrogar o prazo
previsto, até o máximo de 30 (trinta) dias
contados do seu término.

D)

Como condição para aquisição da estabilidade, é
obrigatória a avaliação especial de desempenho
por comissão, não sendo exigido que esta
comissão tenha sido instituída para essa
finalidade específica.

23.

No que diz respeito à política de cotas, é
INCORRETO afirmar que os servidores públicos, ao
defenderem a política de cotas para grupos sociais
em desvantagem, estariam
A)

auxiliando a efetivação de uma sociedade justa.

B)

prejudicando o estabelecimento de parâmetros
justos.

C)

motivando as pessoas com deficiência a
confiarem mais no serviço público.

D)

mostrando que poderíamos viver em uma
sociedade mais humana.

24.

O código de ética a que se refere o decreto
Nº 31.198 aplica-se aos servidores públicos estaduais
que estão
A)

exercendo atividade na assembleia legislativa
estadual.

B)

aposentados.

C)

exercendo cargo de prefeito em município do
Estado.

D)

exercendo atividade na administração pública
estadual.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

27. É hipótese de exoneração de ofício de servidor
público quando
A)

o exercício funcional não tiver início no prazo de
trinta dias, contados da data da publicação
oficial do ato, no caso de nomeação.

B)

não forem cumpridos os requisitos do estágio
probatório.

C)

o exercício funcional não tiver início no prazo de
trinta dias, contados da data da posse, no caso
de reintegração.

D)

se tratar de posse em outro cargo ou emprego
da União, do Estado, do Município, do Distrito
Federal, dos Territórios, de Autarquia, de
Empresas Públicas ou de Sociedade de Economia
Mista, inclusive nos casos de substituição, cargo
de Governo ou de direção, cargo em comissão e
acumulação legal desde que, no ato de
provimento, seja mencionada esta circunstância.

Página 7

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS E DE PROVAS PARA CARGOS EFETIVOS COM LOTAÇÃO NAS UNIDADES REGIONAIS DO DETRAN/CE,
LOCALIZADAS EM FORTALEZA E NO INTERIOR DO ESTADO DO CEARÁ – PROVA OBJETIVA REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2018

28. Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas do seguinte dispositivo
legal:
“O funcionário estadual que, sendo estável, tomar
posse em outro cargo para cuja confirmação se exige
estágio probatório será ______________¹ exercício
das atribuições do cargo que ocupava, com
______________² do vínculo funcional”.
A)

afastado do¹; manutenção²

B)

mantido no¹; suspensão²

C)

afastado do¹; suspensão²

D)

mantido no¹; manutenção²

29. Quanto à prescrição e à responsabilidade
funcional no regime disciplinar dos servidores
públicos estaduais, é correto afirmar que

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Assinale a opção que apresenta apenas
componentes do Sistema Nacional de Trânsito.
A)

Polícias Militares dos Estados e do Distrito
Federal e Polícia Rodoviária Federal.

B)

Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

C)

Polícias Militares dos Estados e do Distrito
Federal e Polícia Federal.

D)

Polícia Civil Estadual e Polícia Rodoviária Federal.

32. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito
– CETRAN – e ao Conselho de Trânsito do Distrito
Federal – CONTRANDIFE –
A)

normatizar os procedimentos sobre a
aprendizagem, habilitação, expedição de
documentos de condutores, e registro e
licenciamento de veículos.

B)

julgar os recursos interpostos contra decisões
das Juntas Administrativas de Recursos de
Infração – JARI.

A)

a apuração da responsabilidade funcional será
feita através de sindicância ou de inquérito.

B)

são prescritíveis o ilícito de abandono de cargo e
a respectiva sanção.

C)

o direito ao exercício do poder disciplinar
prescreve passados dez anos da data em que o
ilícito tiver ocorrido.

C)

aprovar, complementar ou alterar os dispositivos
de sinalização e os dispositivos e equipamentos
de trânsito.

D)

a apuração da responsabilidade do funcionário
processar-se-á mesmo nos casos de alteração
funcional, salvo no caso de perda do cargo.

D)

dirimir conflitos sobre circunscrição e
competência de trânsito no âmbito da União, dos
Estados e do Distrito Federal.

30.

No que diz respeito aos princípios e conceitos
fundamentais que norteiam o regime disciplinar dos
servidores públicos estaduais, assinale a afirmação
verdadeira.
A)

Considera-se em legítima defesa o funcionário
que realiza atividade indispensável ao
atendimento de uma urgência administrativa,
inclusive para fins de preservação do patrimônio
público.

B)

A alienação mental, comprovada através de
perícia médica oficial, não excluirá a
responsabilidade administrativa.

C)

Se o comportamento funcional irregular
configurar, ao mesmo tempo, responsabilidade
administrativa, civil e penal, a autoridade que
determinou o procedimento disciplinar adotará
providências para a apuração do ilícito civil ou
penal, quando for o caso, durante ou depois de
concluídos a sindicância ou o inquérito.

D)

Considera-se estado de necessidade o revide
moderado e proporcional à agressão ou à
iminência de agressão moral ou física que atinja
ou vise a atingir o funcionário ou seus superiores
hierárquicos ou colegas, ou o patrimônio da
instituição administrativa a que servir.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

33. Com fundamento nas normas contidas no
Código de Trânsito Brasileiro – CTB –, é correto
afirmar que
A)

salvo em casos de emergência, a autoridade de
trânsito com circunscrição sobre a via avisará a
comunidade, por intermédio dos meios de
comunicação social, com vinte e quatro horas de
antecedência, de qualquer interdição da via,
indicando-se os caminhos alternativos a serem
utilizados.

B)

é proibida, em qualquer caso, a utilização das
ondulações transversais e de sonorizadores
como redutores de velocidade.

C)

nenhum projeto de edificação que possa
transformar-se em polo atrativo de trânsito
poderá ser aprovado sem prévia anuência do
órgão ou entidade com circunscrição sobre a via
e sem que do projeto conste área para
estacionamento e indicação das vias de acesso
adequadas.

D)

nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou
interromper a livre circulação de veículos e
pedestres, ou colocar em risco sua segurança,
será iniciada sem comunicação prévia ao órgão
ou entidade de trânsito com circunscrição sobre
a via.

Página 8

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS E DE PROVAS PARA CARGOS EFETIVOS COM LOTAÇÃO NAS UNIDADES REGIONAIS DO DETRAN/CE,
LOCALIZADAS EM FORTALEZA E NO INTERIOR DO ESTADO DO CEARÁ – PROVA OBJETIVA REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2018

34. Compete às Juntas Administrativas de
Recursos de Infração – JARI –

37. A ordem de preferência da sinalização de
trânsito é regulamentada da seguinte forma:

A)

organizar e manter o Registro Nacional de
Veículos Automotores – RENAVAM.

A)

as ordens do agente de trânsito sobre as normas
de circulação e outros sinais.

B)

proceder à supervisão, à coordenação, à
correição dos órgãos delegados, ao controle e à
fiscalização da execução da Política Nacional de
Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito.

B)

as indicações do semáforo sobre as demais
normas de trânsito.

C)

as indicações dos sinais sobre as ordens do
agente de trânsito.

D)

as normas de circulação sobre os demais sinais.

C)

apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de
improbidade contra a fé pública, o patrimônio,
ou a administração pública ou privada,
referentes à segurança do trânsito.

D)

encaminhar aos órgãos e entidades executivos
de trânsito e executivos rodoviários informações
sobre problemas observados nas autuações e
apontados em recursos, e que se repitam
sistematicamente.

35. Assinale a opção que corresponde a um dos
equipamentos de uso obrigatório dos veículos,
estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito –
CONTRAN.
A)

B)

C)
D)

3 (três)¹; 2 (dois)²

B)

3 (três)¹; 5 (cinco)²

Equipamento registrador instantâneo inalterável
de velocidade e tempo para os veículos de
transporte e de condução escolar, os de
transporte de passageiros com mais de 7
lugares e os de carga com peso bruto total
superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis
quilogramas.

C)

5 (cinco)¹; 3 (três)²

D)

5 (cinco)¹; 4 (quatro)²

Cinto de segurança, com exceção dos veículos
destinados ao transporte de passageiros em
percursos em que seja permitido viajar em pé.

A)

bonde e ciclomotor.

B)

micro-ônibus e trator misto.

C)

caminhonete e motocicleta.

D)

camioneta e utilitário.

Encosto de cabeça, para todos os tipos de
veículos.
Equipamento suplementar de retenção – air bag
frontal para o condutor, o passageiro do banco
dianteiro e os passageiros do banco traseiro.

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

B)

prestar suporte técnico, jurídico, administrativo
e financeiro ao CONTRAN.

C)

promover a realização periódica de reuniões
regionais e congressos nacionais de trânsito,
bem como propor a representação do Brasil em
congressos ou reuniões internacionais.

D)

“O exame de aptidão física e mental será preliminar e
renovável a cada __________¹ anos, ou a cada
________² anos para condutores com mais de
sessenta e cinco anos de idade, no local de residência
ou domicílio do examinado”.
A)

36. Compete aos órgãos e entidades executivos de
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua
circunscrição
A)

38. Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas do seguinte dispositivo
legal:

conceder autorização para conduzir veículos de
propulsão humana e de tração animal.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

39. São veículos que se classificam, quanto à
espécie, como “mistos”:

40. Assinale a opção que corresponde a um
requisito exigido para a condução e circulação de
veículos destinados ao transporte de escolares.
A)

Inspeção anual para verificação dos
equipamentos obrigatórios e de segurança.

B)

Idade superior a trinta e cinco anos para o
condutor de veículo destinado à condução de
escolares.

C)

Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com
quarenta centímetros de largura, à meia altura,
em toda a extensão das partes laterais e traseira
da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto,
sendo que, em caso de veículo de carroçaria
pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas
devem ser invertidas.

D)

Lanternas de luz obrigatoriamente branca
dispostas nas extremidades da parte superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas
na extremidade superior da parte traseira.
Página 9

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS E DE PROVAS PARA CARGOS EFETIVOS COM LOTAÇÃO NAS UNIDADES REGIONAIS DO DETRAN/CE,
LOCALIZADAS EM FORTALEZA E NO INTERIOR DO ESTADO DO CEARÁ – PROVA OBJETIVA REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2018

41. Considerando que os candidatos à habilitação
para dirigir veículos podem habilitar-se nas
categorias de A a E, atente ao que se diz a seguir
sobre as categorias C e D, e assinale a opção que
corresponde à correta descrição da categoria
indicada.
A)

Categoria C – condutor de veículo motorizado
utilizado no transporte de passageiros, cuja
lotação exceda a oito lugares, excluído o do
motorista.

B)

Categoria D – condutor de veículo motorizado
utilizado em transporte de carga, cujo peso
bruto total exceda a três mil e quinhentos
quilogramas.

C)

Categoria D – condutor de veículo motorizado
não abrangido pela categoria A cujo peso bruto
total não exceda a três mil e quinhentos
quilogramas e cuja lotação não exceda a oito
lugares, excluído o do motorista.

D)

Categoria C – condutor de veículo motorizado
utilizado em transporte de carga, cujo peso
bruto total exceda a três mil e quinhentos
quilogramas.

43. Considerando os requisitos exigidos para
habilitação de condutores de veículos, é correto
afirmar que
A)

para habilitar-se na categoria D, o condutor
deverá estar habilitado, no mínimo, há um ano
na categoria B e não ter cometido nenhuma
infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente
em infrações médias, durante os últimos doze
meses.

B)

os condutores da categoria B são autorizados a
conduzir veículo automotor da espécie motorcasa, cujo peso não exceda a 6.000 kg (seis mil
quilogramas), ou cuja lotação não exceda a 8
(oito) lugares, excluído o do motorista.

C)

a autorização para conduzir veículos de
propulsão humana e de tração animal ficará a
cargo dos Estados.

D)

as informações do candidato à habilitação serão
cadastradas no RENAVAM.

44. No que concerne às normas regentes dos
veículos destinados à formação de condutores, é
correto afirmar que

42. Considerando as normas aplicáveis aos
condutores das categorias C, D e E, e o caput do art.
148-A do CTB, abaixo transcrito, assinale a afirmação
verdadeira.

A)

a formação de condutor de veículo automotor e
elétrico será realizada por instrutor autorizado
pelo órgão executivo de trânsito do Município,
pertencente ou não à entidade credenciada.

“Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E
deverão submeter-se a exames toxicológicos para a
habilitação e renovação da Carteira Nacional de
Habilitação.”

B)

ao aprendiz será expedida permissão para
dirigir, de acordo com a regulamentação do
CONTRAN, após aprovação nos exames de
aptidão física, mental, de primeiros socorros e
sobre legislação de trânsito.

C)

os veículos destinados à formação de condutores
serão identificados por uma faixa amarela, de
vinte centímetros de largura, pintada ao longo
da carroçaria, à meia altura, com a inscrição
AUTO-ESCOLA, na cor branca.

D)

no veículo eventualmente utilizado para
aprendizagem, quando autorizado para servir a
esse fim, deverá ser afixada ao longo de sua
carroçaria, à meia altura, faixa branca
removível, de vinte centímetros de largura, com
a inscrição AUTO-ESCOLA, na cor preta.

A)

O exame de que trata esse artigo buscará aferir
o consumo de substâncias psicoativas que,
comprovadamente, comprometam a capacidade
de direção e deverá ter janela de detecção
mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos das
normas do CONTRAN.

B)

Os condutores das categorias C, D e E com
Carteira Nacional de Habilitação com validade de
3 (três) anos deverão fazer o exame previsto no
prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses a contar
da realização do disposto no caput acima
transcrito.

C)

Os condutores das categorias C, D e E com
Carteira Nacional de Habilitação com validade de
5 (cinco) anos deverão fazer o exame previsto
no prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a
contar da realização do disposto no caput acima
transcrito.

D)

A reprovação no exame previsto nesse artigo
terá como consequência a suspensão do direito
de dirigir pelo período de 6 (seis) meses,
condicionado o levantamento da suspensão ao
resultado negativo em novo exame, e vedada a
aplicação de outras penalidades, ainda que
acessórias.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

45. O principal condutor será excluído do
RENAVAM
A)

somente mediante requerimento próprio.

B)

quando o condutor cometer três infrações
gravíssimas no período de 12(doze) meses.

C)

a partir da indicação de outro principal condutor.

D)

somente mediante requerimento do proprietário
do veículo.
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46.

A cassação do documento de habilitação dar-

se-á
A)

quando o condutor for condenado judicialmente
por qualquer crime.

B)

quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator
conduzir qualquer veículo.

C)

no caso de reincidência, no prazo de doze
meses, de qualquer infração gravíssima.

D)

somente por determinação expressa do
CONTRAN.

49. Considerando as infrações previstas no CTB, é
correto afirmar que é exemplo de infração grave
A)

dirigir veículo com carteira nacional de
habilitação ou permissão para dirigir de
categoria diferente da do veículo que esteja
conduzindo.

B)

deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto
de segurança.

C)

confiar ou entregar a direção de veículo a
pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado
físico ou psíquico, não estiver em condições de
dirigi-lo com segurança.

47.

D)

atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou
substâncias.

A)

50. De acordo com as infrações previstas no CTB,
é exemplo de infração média

Considerando a infração prevista no Artigo 220
do CTB: “Deixar de reduzir a velocidade do veículo de
forma compatível com a segurança do trânsito”, é
correto afirmar que se trata de uma infração

B)

leve nos locais onde o trânsito esteja sendo
controlado pelo agente da autoridade de
trânsito, mediante sinais sonoros ou gestos.
média nos locais onde o trânsito esteja sendo
controlado pelo agente da autoridade de
trânsito, mediante sinais sonoros ou gestos.

C)

grave quando se aproximar de passeatas,
aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles.

D)

gravíssima quando se aproximar de passeatas,
aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles.

48. De acordo com as infrações previstas no CTB,
constitui infração média com penalidade de multa
A)

B)

transitar com o veículo em velocidade inferior à
metade da velocidade máxima estabelecida para
a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a
menos que as condições de tráfego e
meteorológicas não o permitam, salvo se estiver
na faixa da direita.
transitar com o veículo em velocidade inferior ao
dobro da velocidade mínima estabelecida para a
via, retardando ou obstruindo o trânsito, a
menos que as condições de tráfego e
meteorológicas não o permitam, salvo se estiver
na faixa da direita.

C)

transitar com o veículo em velocidade inferior ao
terço da velocidade máxima estabelecida para a
via, retardando ou obstruindo o trânsito, a
menos que as condições de tráfego e
meteorológicas não o permitam, salvo se estiver
na faixa da direita.

D)

transitar com o veículo em velocidade inferior à
metade da velocidade mínima estabelecida para
a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a
menos que as condições de tráfego e
meteorológicas não o permitam, salvo se estiver
na faixa da direita.
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A)

dirigir veículo sem possuir carteira nacional de
habilitação, permissão para dirigir ou
autorização para conduzir ciclomotor.

B)

dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer
outra substância psicoativa que determine
dependência.

C)

dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança.

D)

usar o veículo para arremessar, sobre os
pedestres ou veículos, água ou detritos.

51. No que diz respeito às disposições finais e
transitórias do CTB, assinale a proposição verdadeira.
A)

As repartições de trânsito conservarão por, no
mínimo, 10 (dez) anos os documentos relativos
à habilitação de condutores, ao registro e ao
licenciamento de veículos e aos autos de
infração de trânsito.

B)

A receita arrecadada com a cobrança das multas
de trânsito será aplicada, exclusivamente, em
sinalização, engenharia de tráfego, de campo,
policiamento, fiscalização e educação de
trânsito.

C)

O órgão responsável deverá publicar,
semestralmente, na rede mundial de
computadores (internet), dados sobre a receita
arrecadada com a cobrança de multas de
trânsito e sua destinação.

D)

O percentual de cinco por cento do valor das
multas de trânsito arrecadadas será depositado,
mensalmente, na conta de fundo de âmbito
estadual destinado à segurança e educação de
trânsito.
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52.

Atente ao seguinte dispositivo legal:

“Art. 174. Promover, na via, competição, eventos
organizados, exibição e demonstração de perícia em
manobra de veículo, ou deles participar, como
condutor, sem permissão da autoridade de trânsito
com circunscrição sobre a via”.
Quanto à infração prevista no dispositivo legal acima
transcrito, é correto afirmar que
A)

consiste em infração grave.

B)

a única medida administrativa aplicável é o
recolhimento do documento de habilitação.

C)

se aplica em dobro a multa devida em caso de
reincidência no período de 24 (vinte e quatro)
meses da infração anterior.

D)

entre as penalidades aplicáveis estão a
suspensão do direito de dirigir e apreensão do
veículo.

53.

São exemplos de medidas administrativas:

A)

transbordo do excesso de carga e recolhimento
da Carteira Nacional de Habilitação.

B)

retenção do veículo e multa.

C)

remoção do veículo e suspensão do direito de
dirigir.

D)

frequência obrigatória em curso de reciclagem e
realização de teste de dosagem de alcoolemia ou
perícia de substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica.

54. Considerando as normas elencadas pela
Resolução nº 466/2013 do CONTRAN, que estabelece
procedimentos para o exercício da atividade de
vistoria de identificação veicular, assinale a assertiva
verdadeira.
A)

B)

É permitida a realização de vistoria de
identificação veicular em veículo sinistrado com
laudo pericial de perda total.
A Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil
Profissional e o Certificado ISO 9001:2008
devem ter caráter individual e intransferível, não
sendo aceitos apólices de seguros e certificados
coletivos.

55. O infrator será submetido a curso de
reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN,
quando se envolver em acidente grave,
A)

para o qual haja contribuído, dependendo do
resultado do processo judicial.

B)

ainda que não haja contribuído,
independentemente de processo judicial.

C)

para o qual haja contribuído,
independentemente de processo judicial.

D)

ainda que não haja contribuído, dependendo do
resultado do processo judicial.

56. Considerando as penalidades previstas no CTB,
assinale a afirmação verdadeira.
A)

A imposição da penalidade será comunicada aos
órgãos ou entidades executivos de trânsito
responsáveis pelo licenciamento do veículo e
habilitação do condutor.

B)

A aplicação das penalidades previstas no CTB
elide as punições originárias de ilícitos penais
decorrentes de crimes de trânsito, conforme
disposições de lei.

C)

O transportador e o embarcador são
responsáveis, sendo este subsidiariamente, pela
infração relativa ao excesso de peso bruto total,
se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou
manifesto for superior ao limite legal.

D)

O embarcador é o responsável pela infração
relativa ao transporte de carga com excesso de
peso nos eixos ou quando a carga proveniente
de mais de um transportador ultrapassar o peso
bruto total.

57. É exemplo de infração média, em que é
aplicável a medida administrativa de retenção do
veículo para regularização, conduzir veículo que
esteja
A)

com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a
placa ou qualquer outro elemento de
identificação do veículo violado ou falsificado.

B)

com qualquer uma das placas de identificação
sem condições de legibilidade e visibilidade.

C)

sem registro e o devido licenciamento.

C)

É lícita a participação de sócio ou proprietário de
pessoa jurídica habilitada para a prestação de
serviços de vistoria veicular, que exerça outra
atividade empresarial regulamentada pelo
CONTRAN ou DENATRAN.

D)

com vidros total ou parcialmente cobertos por
películas refletivas ou não, painéis decorativos
ou pinturas.

D)

A pessoa jurídica de direito público ou privado
habilitada somente poderá emitir laudos de
vistoria de identificação veicular referentes às
placas de veículos dos municípios abrangidos por
sua habilitação.

58. Com fulcro na resolução nº 371/2010 do
CONTRAN, atualizar o Manual Brasileiro de
Fiscalização de Trânsito – MBFT–, em virtude de
norma posterior que implique a necessidade de
alteração de seus procedimentos, compete
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A)

à Agência Nacional de Transportes Terrestres –
ANTT.

B)

ao órgão máximo executivo de trânsito da
União.

C)

ao órgão máximo executivo rodoviário da União.

D)

aos Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN –
e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal –
CONTRANDIFE–, cada um no âmbito de sua
atuação.

59. Com fulcro na resolução nº 466/2013 do
CONTRAN, a habilitação para a realização da
atividade de vistoria de identificação veicular,
compete
A)

aos órgãos e entidades executivos de trânsito da
União.

B)

aos órgãos e entidades executivos de trânsito
dos Municípios.

C)

ao CONTRAN.

D)

aos órgãos e entidades executivos de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal.

60. Considerando as normas elencadas pela
Resolução nº 508/2014 do CONTRAN, que dispõe
sobre os requisitos de segurança para a circulação, a
título precário, de veículo de carga ou misto
transportando passageiros no compartimento de
cargas, e seu artigo 1º transcrito a seguir, assinale a
proposição verdadeira.
“Art. 1º A autoridade com circunscrição sobre a via
poderá autorizar, eventualmente e a título precário, a
circulação de veículo de carga ou misto
transportando passageiros no compartimento de
cargas, desde que sejam cumpridos os requisitos
estabelecidos nesta Resolução.”
A)

Em trajeto que utilize mais de uma via com
autoridades de trânsito com circunscrição
diversa, a autorização pode ser concedida por
apenas uma das autoridades para o trecho total.

B)

A circulação de que trata o artigo 1º só poderá
ser autorizada entre localidades de origem e
destino que estiverem situadas em um mesmo
município.

C)

Os veículos referidos nesse artigo só poderão ser
utilizados após expedição do Certificado de
Segurança Veicular – CSV –, expedido por
Instituição Técnica Licenciada – ITL –, e vistoria
da autoridade competente para conceder a
autorização de trânsito.

D)

A autorização será expedida pelo órgão com
circunscrição sobre a via, não podendo
ultrapassar o prazo de seis meses.
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