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PROVA OBJETIVA PARA O CARGO DE
ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO
E TRANSPORTES
DATA DA APLICAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2018
DURAÇÃO: 3 HORAS E 30 MINUTOS
INÍCIO: 9H30 TÉRMINO: 13 HORAS
Nome: _____________________________________________________ Data de Nascimento: __________________
Nome de sua mãe: ________________________________________________________________________________
Assinatura: ____________________________________________
Após receber a sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, com
letra de forma, a seguinte frase:

Fazer o bem renova o espírito.

ATENÇÃO!

NÚMERO DO GABARITO

Este Caderno de Prova contém:
Marque, no local indicado na
 Língua Portuguesa – 10 questões;
folha de respostas, o número 3,
 Informática – 10 questões;
que é o número do gabarito
deste caderno de prova. Essa
 Ética – 05 questões;
informação também se encontra
 Conhecimentos Gerais – 10 questões;
no rodapé de cada página.
 Legislação do Servidor Público Estadual – 05 questões;
 Noções de Legislação de Trânsito e Transportes – 10 questões.
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.

LEIA COM ATENÇÃO!
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. O candidato deverá verificar se seu caderno de prova, com 50 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 12 de março de 2018 e a imagem completa de sua folha de respostas
estará disponível a partir do dia 27 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.
17.Os recursos relativos à Prova Objetiva deverão ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no endereço
eletrônico www.uece.br/cev.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Brasil
Resolução define regras de multas para
pedestres e ciclistas a partir de 2018
FORA DAS ÁREAS PERMITIDAS
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Prazo
Cada órgão de trânsito local terá 180
dias para implementar o modelo de multa e
adequar procedimentos. Segundo o Denatran,
o agente de trânsito ou autoridade deverá
preencher um “auto de infração”, no caso dos
flagras. Esse auto pode ser eletrônico, com o
nome completo, documento de identificação
e, “quando possível”, com o endereço e o CPF
do infrator.

Disponível em https://www.opovo.com.br/noticias/
brasil/2017/10/resolucao-define-regras-de-multas-parapedestres-e-ciclistas-a-partir.html. Acesso em 12/11/2017.

01. Analisando a notícia jornalística veiculada,
infere-se que esse gênero
A)

caracteriza-se por registrar fatos reais, atuais e
cotidianos, bem como pela narração na primeira
pessoa do discurso.

B)

é opinativo, argumentativo e escrito na primeira
pessoa do discurso, revelando, portanto, seu
caráter subjetivo.

C)

é um texto de cunho informativo e que
apresenta o tempo, o espaço e as personagens
envolvidas.

D)

tem como propósito comunicativo persuadir o
interlocutor, o que justifica o tom injuntivo na
linguagem escolhida.

(Foto: Camila de Almeida /O POVO)

Cada órgão de trânsito terá 180 dias para
implementar o modelo de multas
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Pedestres e ciclistas fora de áreas
permitidas poderão ser multados a partir do
próximo ano, conforme novas regras do
Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran), publicadas nesta sexta-feira, 27.
As punições estão previstas no Código de
Trânsito Brasileiro (CTB) de 1997, mas não
tinham regulamentação até então.
O pedestre que ficar no meio da rua
ou atravessar fora da faixa, da passarela ou
passagem subterrânea, pode receber multa
de R$ 44,19 – metade do valor da infração
leve atual. Essa autuação também vale para
quem utilizar as vias sem autorização para
festas, práticas esportivas, desfiles ou
atividades que prejudiquem o trânsito.
Os ciclistas que estiverem onde a
circulação não é permitida, ou pedalarem de
“forma agressiva”, podem receber multa de
R$ 130,16 – valor da infração média. Nesse
caso, a bicicleta poderá ser “removida”.
Pelo CTB, ciclistas não podem pedalar
em vias de trânsito rápido ou rodovias sem
acostamento. Também não podem pedalar
sem utilizar as mãos nem transportar peso
incompatível. O ciclista deve pedalar na
lateral da pista, no mesmo sentido de
circulação dos carros, quando a área não
possuir ciclovia, ciclofaixa ou acostamento.
Trafegar na contramão também pode dar
multa.
Já nas calçadas, os ciclistas podem
trafegar somente desmontados ou quando
existir sinalização permitindo tráfego de
bicicletas.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.

02.

De acordo com o texto, é correto afirmar que

A)

as multas previstas para pedestres e ciclistas
que trafegarem fora de áreas permitidas estão
regulamentadas desde 1997.

B)

a multa de R$ 44,19 é exclusiva a pedestre que
ficar no meio da rua ou atravessar fora da faixa,
da passarela ou passagem subterrânea.

C)

os ciclistas não podem trafegar em calçadas, em
hipótese alguma.

D)

o valor da infração leve corresponde, à época da
veiculação da notícia, a R$ 88,38.

03. No trecho “...vale para quem utilizar as vias
sem autorização para festas, práticas esportivas,
desfiles ou atividades que prejudiquem o trânsito”
(linhas 13-16), o emprego das vírgulas se justifica
A)

pela anteposição de uma oração temporal.

B)

pela sequência de termos de mesma ordem
sintática.

C)

pelo deslocamento de uma expressão adverbial.

D)

pelo isolamento do vocativo.
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04. Considerando a palavra “contramão” na frase
“Trafegar na contramão também pode dar multa”
(linhas 30-31), assinale a opção cujo segmento
destacado sugere um antônimo para “contramão”.

08. Mantendo o mesmo modo do verbo em
destaque na frase “...quando existir sinalização...”
(linhas 33-34), essa forma verbal no pretérito
imperfeito fica

A)

Deslocou-se livremente na direção permitida
para o tráfego na rua.

A)

existia.

B)

existiu.

B)

Trafegou na rua no sentido contrário ao da
pista de rolamento.

C)

existiria.

D)

existisse.

C)

Fez uma conversão no sentido não autorizado
na avenida.

D)

Seguiu na rodovia na direção proibida para o
tráfego de veículos.

05.

Assinale a opção em que os termos
apresentados entre colchetes substituem a palavra
em destaque sem alterar o sentido da frase.
A)

B)

C)

D)

“... pode receber multa de R$ 44,19 – metade
do valor da infração leve atual” (linhas 11-13).
[quantia aumentada nos níveis de preços]

código — trânsito — órgão.

B)

áreas — subterrânea — média.

C)

até — já — é.

D)

também — terá — infração.

10. Assinale a opção em que o valor semântico das
conjunções destacadas está corretamente
identificado.
A)

“Essa autuação também vale para quem utilizar
as vias sem autorização para festas...” (linhas
13-15). [prática de atividade]

“...não podem pedalar sem utilizar as mãos nem
transportar peso incompatível” (linhas 24-26) —
ADIÇÃO.

B)

“As punições estão previstas no Código de
Trânsito Brasileiro (CTB) de 1997, mas não
tinham regulamentação até então” (linhas 6-8)
— TEMPO.

C)

“O pedestre que ficar no meio da rua ou
atravessar fora da faixa...” (linhas 9-10) —
COMPARAÇÃO.

D)

“...no mesmo sentido de circulação dos carros,
quando a área não possuir ciclovia...” (linhas
27-29) — CONCLUSÃO.

“...o agente de trânsito ou autoridade deverá
preencher um ‘auto de infração’, no caso dos
flagras” (linhas 40-42). [fragrantes variados]

A)

Algumas punições previstas no Código de
Trânsito Brasileiro (CTB) não tem
regulamentação até então.

B)

A partir de 2018, haverão regras definidas para
multar pedestres e ciclistas que transitarem fora
de áreas permitidas.

D)

A)

“Cada órgão de trânsito local terá 180 dias para
implementar o modelo de multa...” (linhas 3738). [pôr em prática]

06. Assinale a opção cujo exemplo segue o que
dita a norma padrão da língua portuguesa quanto à
concordância verbal.

C)

09. A sequência de termos acentuados pela mesma
razão é:

Seguem bicicleta e carros no mesmo sentido de
circulação, quando a área não possuir ciclovia,
ciclofaixa, ou acostamento.
Serão autuados os pedestres que costuma
atravessar fora da faixa de segurança, da
passarela ou passagem subterrânea.

INFORMÁTICA
11. No Microsoft Word 2010, pode-se inserir uma
tabela no documento de texto de acordo com os
seguintes passos: acessar a aba
A)

Página Inicial → Layout da Página → Tabela.

B)

Inserir → Tabela → Inserir Tabela.

C)

Tabela → Criar → Nova Tabela.

D)

Inserir → Formas → Tabela.

07. Na frase “Nesse caso, a bicicleta poderá ser
removida” (linhas 20-21), o pronome destacado

12. A capacidade aproximada em KBytes mais
provável de um cartão microSD atual é

A)

retoma informações da frase anterior.

A)

400.

B)

refere-se ao que será anunciado.

B)

40.

C)

retoma o termo “bicicleta”.

C)

4.000.000.

D)

refere-se à palavra “removida”.

D)

4.000.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.
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13.

Atente ao que se afirma a seguir sobre o
sistema operacional GNU/Linux.
I.

II.

O comando nativo utilizado para deletar um
arquivo na linha de comando do Bash é DEL.

( )

São exemplos de formatos de pacotes de
instalação de software de diferentes
distribuições: deb, rpm e ymp.

( )

Mininux, muLinux e tomsrtbt são exemplos
de distribuições que podem ser diretamente
carregadas em um computador a partir de
um disquete de 5 polegadas.

( )

Por segurança, a autenticidade e a
integridade de um arquivo ISO contendo o
instalador de uma distribuição podem ser
verificadas a partir da soma MD5 ou
SHA-256.

( )

Uma distribuição não pode ser instalada em
computadores cujo firmware UEFI permita
habilitar o modo “Secure Boot” pois ele
enxerga o GNU/Linux como um rootkit ou
outro malware.

Ubuntu é uma distribuição gratuita que
possui somente código fechado.

III.

O diretório /bin armazena arquivos
executáveis de alguns comandos básicos.

IV.

O usuário root tem acesso restrito a arquivos
e processos do sistema operacional.

É correto o que se afirma somente em
A)

I, II e IV.

B)

IV.

C)

I, II e III.

D)

III.

14. A zona obscura na Internet, inacessível através
dos mecanismos mais populares de busca como o
Google e o Bing é denominada
A)

Deep web.

B)

Gray web.

C)

Surface Web.

D)

Navegação anônima.

15. Atente ao que se diz a seguir sobre backup e
recuperação de dados do computador.
I.

Recomenda-se criptografar os backups feitos
nas nuvens a fim de proteger dados
sensíveis.

II.

III.

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

V, F, F, F.

B)

F, F, V, V.

C)

F, V, F, V.

D)

V, V, V, F.

17. Considerando as teclas de atalho para
controlar documentos e janelas no LibreOffice,
relacione corretamente o atalho com a respectiva
função, numerando a Coluna II de acordo com a
Coluna I.
Coluna I
1. Ctrl + O

(

)

Chama a caixa de diálogo
Localizar e Substituir.

(

)

Imprime um documento.

(

)

Abre um documento.

(

)

Sai do aplicativo.

2. Ctrl + H

O backup deve ser guardado em local o mais
próximo possível, preferencialmente sempre
conectado diretamente ao computador de
origem dos dados, de modo a facilitar e
acelerar a recuperação das informações.

3. Ctrl + Q

A escolha da mídia de armazenamento do
backup é relevante tanto para a gravação da
cópia de segurança como para a restauração
dos dados de um backup.

A)

3, 4, 2, 1.

B)

2, 4, 1, 3.

C)

4, 1, 3, 2.

D)

3, 2, 4, 1.

Está correto o que se afirma em

Coluna II

4. Ctrl + P

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A)

I, II e III.

B)

II e III apenas.

C)

I e III apenas.

18. Um software antivírus é um programa
responsável por

D)

I e II apenas.

A)

prevenir, procurar, detectar e remover
programas maliciosos.

B)

dividir os recursos da máquina entre os
processos em execução.

C)

arranjar em espaço contíguo os arquivos
contidos em disco.

D)

realizar a atualização do sistema operacional.

16.

Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou
falso o que se afirma nos itens abaixo, com respeito
ao sistema operacional GNU/Linux.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.
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19. O recurso de autocorreção dos editores de
textos permite a substituição de texto
automaticamente durante a digitação, contribuindo
para um aumento na produtividade. Assinale a opção
que contém somente opções nativas da ferramenta
de autocorreção do LibreOffice Writer.

22. Os julgamentos de conflitos éticos no serviço
público devem fundamentar-se

A)

Formatar o sufixo de números ordinais,
substituindo 1o por 1o, 1os por 1os, 2o por 2o,
2os por 2os e assim por diante.

B)

Gerar textos longos já previamente formatados
tais como cabeçalhos de boletim informativo,
carta de apresentação, cartão de visita e ordem
de compra.

23. Considerando os princípios de conduta ética
dos agentes públicos submetidos ao decreto
nº 31.198, atente para os itens listados a seguir e
assinale com V os verdadeiros e com F os falsos.

C)

Coletar palavras conhecidas que tenham um
certo número mínimo de letras e completá-las,
mostrando a definição no dicionário ou a
conjugação verbal, quando for o caso.

(

)

Boa-fé;

(

)

Lealdade às instituições;

(

)

Dignidade e decoro em suas funções;

Utilizar uma tabela de substituição, criar tabela e
combinar parágrafos de uma só linha se o
comprimento for maior que 50%.

(

)

Fidelidade aos interesses próprios;

(

)

Pessoalidade.

D)

A)

em um tribunal administrativo.

B)

na consciência do servidor.

C)

em uma comissão de ética pública.

D)

no interesse da instituição.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

20.

Considere a planilha eletrônica do Microsoft
Excel 2010 abaixo, onde são mostradas as colunas A,
B e C e as linhas de 1 a 5.
A

B

1

4

1

2

6

14

3

8

2

4

3

2

5

C

A)

V, F, F, V, V.

B)

V, V, V, F, F.

C)

F, V, F, F, V.

D)

F, V, V, V, F.

24.

Atente à seguinte proposição:

A reflexão sobre os valores universais referentes às
atividades do servidor público estadual
I.

contribui para o aperfeiçoamento dos
padrões éticos da Administração Pública
Estadual;

40
II.

motiva o respeito e a confiança do público;

A fórmula correta utilizada para o cálculo do
somatório das colunas A e B, exibido na célula C5, é

III.

confunde-se com o ordenamento jurídico;

A)

=SOMA(A1:B4).

IV.

B)

=SOMAR(B1:A4).

reduz o conflito entre o interesse privado e o
dever funcional do servidor.

C)

=SOMA(A1;A4).

D)

=SOMAR(A1:A4;B1:B4).

Estão corretas as complementações contidas em

ÉTICA

A)

I, II e III apenas.

B)

III e IV apenas.

C)

I, II, III e IV.

D)

I, II e IV apenas.

21. O critério ético prioritário no processo decisório
de escolha de uma empresa privada para prestar
serviço a uma agência pública baseia-se no(a)

25.

A)

sucesso da empresa no mercado de ações.

A)

ser leal à comissão setorial.

B)

satisfação psicológica dos funcionários da
empresa.

B)

atender prontamente às questões que lhe são
encaminhadas.

C)

proximidade política dos representantes da
empresa.

C)

permitir que interesses partidários interfiram no
atendimento.

D)

sucesso do desempenho funcional da empresa.

D)

melhorar os processos de comunicação com os
usuários de seu serviço.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.

É vedado ao agente público
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CONHECIMENTOS GERAIS
26. O jornalista cearense Lira Neto, autor que vem
se consagrando no território nacional, apresenta, no
conjunto de suas produções, biografias de
personalidades do meio político, religioso, artístico.
Assinale a opção que corresponde a três de suas
obras.

30. A República Federativa do Brasil é constituída
pela união dos Estados, Municípios e Distrito Federal.
O número de estados que integram o território
brasileiro é
A)

27.

B)

26.

C)

23.

A)

“Castello: a marcha para a ditadura”; “Maysa:
só numa multidão de amores”; “Padre Cícero:
poder, fé e guerra no sertão”.

D)

24.

B)

“A dramática história de uma princesa ou
quando a carruagem vira abóbora”; “Entre risos
e lágrimas: a vida do palhaço Arrelia”; “O
inimigo do rei: uma biografia de José de
Alencar”.

31. O território brasileiro encontra-se dividido em
cinco regiões. A região que apresenta o maior
número de estados é a Região
A)

Norte.

“Crônica do condestável D. Nuno Álvares
Pereira”; “Machado de Assis, estudo crítico e
biográfico”; “Madre Tereza de Calcutá: um anjo
entre os mortais”.

B)

Centro-oeste.

C)

Nordeste.

D)

Sudeste.

C)

D)

“A vida de Gonçalves Dias”; “Quem foi o autor
de Iracema?”; “Um dragão sobre a jangada: a
vida de Dragão do Mar”.

27. A Presidência da República do Brasil sofreu seu
primeiro impeachment quando teve afastado(a) de
seu cargo
A)

Getúlio Vargas, em 1954.

B)

Fernando Collor de Mello, em 1992.

C)

João Goulart, em 1964.

D)

Dilma Rousseff, em 2016.

32. No Brasil, o primeiro sistema de divisão política
para fins de controle administrativo, instituído pela
Coroa portuguesa, foi o de
A)

Províncias.

B)

Estados Federados.

C)

Colônias.

D)

Capitanias Hereditárias.

28. A participação feminina na política ainda é
bastante acanhada. Em Fortaleza, a primeira mulher
a ocupar o cargo de prefeita foi

33. Durante o período de 1969 a 1973, o Brasil
registrou um excepcional e invejável crescimento
econômico, muito embora, paralelamente, as
desigualdades sociais tenham sido acentuadas e a
classe trabalhadora tenha sofrido com arrocho
salarial. Esse período ficou conhecido na história do
Brasil como

A)

Luiziane Lins.

A)

milagre econômico brasileiro.

B)

Patrícia Ferreira Gomes.

B)

onda de estagnação.

C)

Maria Luiza Fontenele.

C)

ciclo de financeirização do capital.

D)

Zenaide Magalhães.

D)

reprimarização ou desindustrialização da
economia.

29. O programa do Governo Federal que concede,
mediante pré-requisitos, bolsa de estudo integral ou
parcial em cursos de graduação e sequenciais de
formação específica ofertados por instituições de
ensino superior privadas é denominado
A)

Programa de Bolsa Permanente (PBP).

B)

Programa Ciência sem Fronteiras.

C)

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

D)

Programa Universidade para Todos (PROUNI).

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.

34. O órgão do Poder Executivo ao qual cabe a
responsabilidade no tocante à política externa e às
relações internacionais do Brasil é o
A)

Ministério da Defesa.

B)

Gabinete de Segurança Institucional.

C)

Ministério das Relações Exteriores.

D)

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços.
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35. O Decreto Presidencial nº 8727, de 28 de abril
de 2016, estabelece normas sobre o uso do nome
social, bem assim o reconhecimento da identidade de
gênero de pessoas travestis ou transexuais no
âmbito das instituições, órgãos da administração
pública federal direta, autarquias e fundações. Esse
decreto define como nome social
A)

o apelido pelo qual a pessoa transexual ou
travesti deseja ser chamada e desde que este
nome sempre venha associado ao nome que
traz em seus documentos oficiais.

B)

a designação que a pessoa transexual ou
travesti indica para si e com a qual pretende ser
reconhecida, desde que já se encontre em curso
processo judicial requerendo a alteração de
nome.

C)

a designação que a pessoa transexual ou
travesti, mediante processo judicial, obteve
direito de usar, estando tão-somente no
aguardo das alterações nos documentos oficiais.

D)

o nome com que a pessoa transexual ou
travesti se identifica e através do qual é
reconhecida socialmente.

LEGISLAÇÃO DO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
36.

O aposentado compulsoriamente ou por
invalidez não poderá acumular seus proventos com a
ocupação de cargo ou o exercício de função ou
emprego público. Não se compreendem na proibição
de acumular nem estão sujeitos a quaisquer limites:
I.

37. Considerando o Regime Disciplinar Estatutário,
assinale a opção que completa correta e
respectivamente o seguinte dispositivo legal:
“ ________________1 é o procedimento sumário
através do qual o ________________2 reúnem
________________3 para determinar a verdade em
torno de possíveis irregularidades que possam
configurar, ou não, ilícitos administrativos, aberta
pela autoridade de maior hierarquia, no órgão em
que ocorreu a irregularidade, ressalvadas em
qualquer caso, permitida a delegação de
competência”.

A)

O inquérito administrativo1; Estado e suas
autarquias2; provas3

B)

A sindicância1; Governador e seus secretários2;
elementos informativos3

C)

A sindicância1; Estado ou suas autarquias2;
elementos informativos3

D)

O inquérito administrativo1; Governador e seus
secretários2; provas3

38. O servidor público estadual precisa passar por
um período de estágio probatório para ter direito à
estabilidade. Considerando essa proposição, assinale
a opção que NÃO corresponde a uma norma desse
período de transição importante.
A)

O servidor em estágio probatório fará jus a
ascensão funcional.

B)

O servidor em estágio probatório poderá exercer
cargo de provimento em comissão ou função de
direção, chefia ou assessoramento no seu órgão
ou entidade de origem, com função ou funções
similares ao cargo para o qual foi aprovado em
concurso público, computando-se o tempo para
avaliação essencial de desempenho do estágio
probatório.

C)

O servidor em estágio probatório poderá ser
cedido para órgão da Administração Pública
direta ou indireta para exercer quaisquer cargos
de provimento em comissão ou funções de
direção, chefia ou assessoramento no âmbito
Federal, Municipal ou Estadual, com ônus para o
destino, restando suspenso o cômputo do
estágio probatório, voltando este a ser contado
a partir do término da cessão e, consequente
retorno à origem.

D)

O estágio probatório corresponderá a uma
complementação do concurso público a que se
submeteu o servidor, devendo ser
obrigatoriamente acompanhado e
supervisionado pelo chefe imediato.

a percepção conjunta de pensões civis e
militares;

II.

a percepção de pensões com vencimento ou
salário;

III.

a percepção de pensões com vencimentos de
disponibilidade e proventos de aposentadoria
e reforma;

IV.

a percepção de proventos, quando
resultantes de cargos legalmente
acumuláveis.

Estão corretas as complementações contidas em

A)

I, II e III apenas.

B)

I, II, III e IV.

C)

III e IV apenas.

D)

I, II e IV apenas.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.

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 11 DE MARÇO DE 2018

39. Assinale a opção que apresenta somente
modalidades de vacância de cargo público.

43. Será obrigatória a expedição de novo
Certificado de Registro de Veículo quando

A)

Exoneração, mudança e expulsão.

A)

for transferida a propriedade.

B)

Demissão, aposentadoria e prisão.

B)

C)

Falecimento, abandono de posto e
aposentadoria.

o proprietário mudar o município em que
trabalha.

C)

forem alteradas todas as características do
veículo.

D)

não houver mudança de categoria.

D)

Exoneração, ascensão funcional e aposentadoria.

40. Quanto às férias do servidor público estadual,
é correto afirmar que
A)

o funcionário gozará trinta dias consecutivos, ou
não, de férias por ano.

B)

o servidor terá direito às férias somente após o
estágio probatório.

C)

o servidor poderá gozar quantos períodos de
férias a que tiver direito.

D)

promoção, acesso, transferência e remoção
interromperão as férias.

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO DE
TRÂNSITO E TRANSPORTES
41. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para
conduzir veículo de transporte coletivo de
passageiros, de escolares, de emergência ou de
produto perigoso, o candidato deverá preencher o(s)
seguinte(s) requisito(s):
A)

ser maior de vinte e cinco anos.

B)

estar habilitado no mínimo há três anos na
categoria B, ou no mínimo há um ano na
categoria C, quando pretender habilitar-se na
categoria D.

C)

D)

ser aprovado em curso especializado e em curso
de treinamento de prática veicular em situação
de risco, nos termos da normatização do
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

44. Considerando a Lei nº 13.094/2001 do Sistema
de Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros do Estado do Ceará, assinale a opção
que NÃO corresponde a um tipo de penalidade
prevista, que pode ser imposta a uma transportadora
infratora.
A)

Revogação unilateral da permissão.

B)

Leilão do veículo.

C)

Apreensão de veículo.

D)

Multa.

45. No que diz respeito ao licenciamento de
veículos, assinale a afirmação verdadeira.
A)

Todo veículo automotor, elétrico, articulado,
bélico, reboque ou semirreboque, para transitar
na via, deverá ser licenciado anualmente pelo
órgão executivo de trânsito do Estado, ou do
Distrito Federal, onde estiver registrado o
veículo.

B)

O primeiro licenciamento será feito apenas após
o registro.

C)

Os veículos novos estão sujeitos ao
licenciamento e terão sua circulação regulada
pelo CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica
e o Município de destino.

D)

O veículo somente será considerado licenciado
estando quitados os débitos relativos a tributos,
encargos e multas de trânsito e ambientais,
vinculados ao veículo, independentemente da
responsabilidade pelas infrações cometidas.

não ter cometido nenhuma infração grave ou
gravíssima ou ser reincidente em infrações
médias durante os últimos seis meses.

As vias abertas à circulação, de acordo com
sua utilização, classificam-se em vias urbanas e vias
rurais. Assinale a opção que apresenta apenas tipos
de vias urbanas.

46. Assinale a opção que NÃO corresponde a uma
medida administrativa aplicável por autoridade de
trânsito ou seus agentes na esfera das competências
estabelecidas no Código de Trânsito e dentro de sua
circunscrição.

A)

Via de trânsito rápido, rodovias e via arterial.

A)

B)

Via local, via arterial e via de trânsito rápido.

Recolhimento da Carteira Nacional de
Habilitação.

C)

Via arterial, estradas e rodovias.

B)

Multa.

D)

Via arterial, via coletora e estradas.

C)

Recolhimento do Certificado de Licenciamento
Anual.

D)

Retenção do veículo.

42.

O número do gabarito deste caderno de prova é 3.
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Coluna I

47.

A educação para o trânsito será promovida na
pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por
meio de planejamento e ações coordenadas entre os
órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e
de Educação, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de
atuação. Considerando as ações a serem promovidas
pelo Ministério da Educação e do Desporto, mediante
proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras, analise os itens listados a
seguir e assinale-os com V ou F conforme sejam
verdadeiros ou falsos.
(

(

(

(

)

)

)

)

1. Linha radial

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

)

Linha regular que
funciona com
características
específicas que exigem
que o custo operacional
seja coberto por receita
oriunda de fontes
diversas.

(

)

Linha regular que liga
localidades do Estado do
Ceará, sem passar pelo
Município de Fortaleza.

(

)

Ligação entre
municípios por
itinerário e secções
preestabelecidos.

(

)

Linha regular que liga
determinada localidade
do Estado do Ceará ao
Município de Fortaleza.

3. Linha regional
4. Linha

Elaboração de planos de prevenção de
acidentes de trânsito junto aos núcleos
interdisciplinares universitários de trânsito,
com vistas à integração universidadessociedade na área de trânsito.

Criação de corpos técnicos
interprofissionais para levantamento e
análise de dados estatísticos relativos ao
Trânsito.

(

2. Linha social

Adoção, em todos os níveis de ensino, de
um currículo interdisciplinar com conteúdo
programático sobre segurança de trânsito.

Adoção de conteúdos relativos à educação
para o trânsito nas escolas de formação
para o magistério e o treinamento de
professores, estudantes e multiplicadores.

Coluna II

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

2, 3, 4, 1.

B)

3, 4, 2, 1.

C)

2, 4, 1, 3.

D)

3, 1, 4, 2.

50. Relacione corretamente as infrações listadas a
seguir às respectivas classificações, numerando a
Coluna II de acordo com a Coluna I.

A)

V, F, F, V.

B)

F, V, F, V.

C)

V, F, V, F.

Coluna I

D)

F, V, V, F.

1. Transportar crianças em
veículo automotor sem
observância das normas de
segurança especiais
estabelecidas no Código de
Trânsito.

48.

Ocorrendo infração prevista na legislação de
trânsito, lavrar-se-á auto de infração, no qual
deve(m) constar

A)

somente o local e a data do cometimento da
infração.

B)

o prontuário do condutor, em todos os casos.

C)

caracteres da placa de identificação do veículo,
sua marca e espécie, e outros elementos
julgados necessários à sua identificação.

D)

a assinatura do infrator, sempre valendo esta
como notificação do cometimento da infração.

49.

Tendo como referência o Decreto
nº 29.687/2009, que aprovou o regulamento dos
serviços de transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros do Estado do Ceará, relacione
corretamente os conceitos listados a seguir, aos seus
respectivos significados, numerando a Coluna II de
acordo com Coluna I.
O número do gabarito deste caderno de prova é 3.

Coluna II
(

)

Média

(

)

Leve

(

)

Gravíssima

(

)

Grave

2. Atirar do veículo ou
abandonar na via objetos
ou substâncias.
3. Estacionar o veículo ao lado
de outro veículo em fila
dupla.
4. Parar o veículo afastado da
guia da calçada (meio-fio)
de cinquenta centímetros a
um metro.
A sequência correta, de cima para baixo, é:

A)

4, 2, 3, 1.

B)

3, 1, 4, 2.

C)

2, 4, 1, 3.

D)

1, 3, 2, 4.

Página 10

