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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
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
DATA DA APLICAÇÃO: 08 DE ABRIL 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 sábio cultiva a simplicidade.

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 2,
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 17 horas do dia 09 de abril de 2018 e a imagem completa de sua folha de respostas
estará disponível a partir das 17 horas do dia 26 de abril 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
prova é
Página
2
Os recursos
relativos àdeste
Provacaderno
Objetivadedeverão
ser2.interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas no
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17.
eletrônico www.uece.br/cev.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Reduzir tragédia do trânsito deveria
ser projeto do Brasil, diz especialista
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A redução das mortes no trânsito do Brasil –
que teve mais de 38 mil casos em 2015 – deve
ser assunto prioritário de Estado, acima de
partidos ou mandatos políticos.
“O Brasil tem problemas, ok. Mas poucos
problemas custam 38 mil mortes ao ano. Creio
que reduzir essa tragédia seja um projeto de
país. Não um projeto de direita ou de
esquerda”, diz Pere Navarro, especialista
espanhol em segurança de trânsito.
À frente do Departamento Geral de Trânsito da
Espanha entre 2004 e 2012, o engenheiro
comandou ações que contribuíram para uma
queda drástica das mortes em acidentes de
trânsito do país. (...)
Ainda assim, o país se preocupa agora com um
novo perigo: as distrações pelo uso de celular.
“No ano passado, pela primeira vez, as
distrações foram a primeira causa dos
acidentes com mortes, passando na frente da
velocidade. Nos últimos seis anos, dobraram os
acidentes por distração, incentivados em
grande parte pelo uso excessivo e inadequado
do celular enquanto se dirige”, diz.
No início do mês, Navarro esteve no Brasil para
participar do Fórum Arteris de Segurança,
promovido por uma concessionária de estradas
de origem espanhola.
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Folha - Como se explica o caso de sucesso da
Espanha? É possível replicá-lo no Brasil?
Pere Navarro Olivella - Claro. Na Espanha,
um fato importante a destacar é que, em oito
anos, uma mesma equipe tomou conta das
políticas de segurança viária. A estabilidade é
importante para a segurança.
Em segundo lugar, colocamos as vítimas e
suas famílias no centro da política de
segurança viária. Eram elas que tinham toda a
credibilidade para falar do assunto, de
convencer e trabalhar para que ninguém mais
passe pelo que elas passaram.
Em terceiro lugar, os dados. É muito
importante ter e compartilhá-los com todos os
cidadãos para que estejam conscientes da
magnitude da catástrofe do trânsito.
E em quarto, a fiscalização. Pois, a segurança
viária é educação, formação de condutores,
informação, mas sobretudo controle para dar a
sensação de punição, para se fazer com que
se cumpram as leis.

51
52
53
54
55

A Espanha passou por essa transformação
também pelo reforço da fiscalização?
Antes das novas políticas de segurança, já era
proibido beber e dirigir, era obrigatório o uso
de cinto de segurança e respeitar os limites de

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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velocidade, mas não se cumpriam as leis. Com
a nova política, as leis eram as mesmas, mas
o cidadão passou a cumpri-las. Essa foi
provavelmente a maior conquista, a maior
mudança que se produziu no país.
Em 2004, estávamos com o dobro da média
europeia de mortes no trânsito. Naquele
momento, percebemos que, se outros países
tinham taxas melhores, nós também
poderíamos melhorar.
Atualmente, somos o quarto país europeu com
menores índices de morte no trânsito, atrás da
Suécia, Holanda e Reino Unido.
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O Brasil atualmente vive uma crise
política e econômica. De que maneira isso
pode ser um empecilho para políticas de
segurança viária?
(...) Sei que o país tem muitos problemas,
todos temos. Mas poucos custam 38 mil
mortes ao ano. Creio que mudar esse quadro
trágico seja um projeto de país. É um projeto
de todos, e é possível fazê-lo.
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A Espanha se notabilizou por campanhas
publicitárias fortes pela redução de
acidentes e mortes. Qual o peso dessa
ferramenta para a população?
As campanhas melhoram a situação, mas se
não são tomadas outras iniciativas, em seis
meses retornamos ao ponto de partida.
A campanha tem sentido quando junto dela se
toma uma medida de controle, de fiscalização.
Serve para explicar a medida, para convencer
os cidadãos de uma medida importante.
Não nos enganemos, é mais importante a
fiscalização do que as campanhas publicitárias.
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Quais são os desafios mais recentes da
Espanha no tema?
No ano passado, pela primeira vez, as
distrações foram a primeira causa dos
acidentes com mortes, na frente da
velocidade. Nos últimos seis anos, dobraram
na Espanha os acidentes por distração,
incentivados em grande parte pelo uso
excessivo e inadequado do celular enquanto se
dirige.
Há um estudo que diz que mandar mensagem
enquanto se dirige equivale a dirigir sob o
efeito de quatro cervejas.
Outros estudos mostram que 50% dos
condutores, com até 50 anos, reconhecem que
leem e escrevem mensagens enquanto
dirigem.
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Qual a saída?
Não há solução milagrosa. No momento, o que
está sendo feito são campanhas publicitárias
de conscientização que ensinem as pessoas a
mudar essa conduta.
Mas depois disso, outra ferramenta, e que a
Espanha ainda está buscando de maneira
incipiente, é criar um sistema tecnológico que
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flagre o motorista que manuseie o celular
enquanto dirige.
Esse problema do smartphone é generalizado,
de todo o mundo, tendência mundial.
Acessível em www1.folha.uol.com.br/.../1919048reduzir-tragedia-do-transito-deveria-ser-projetodo...16 de set de 2017. Acesso em 18/01/2018.
Adaptação.

01.

A função social da entrevista em estudo é

A)

difundir conhecimentos e formar opinião sobre
determinado tema.

B)

instruir e divertir os leitores a partir dos
assuntos tratados.

C)

convencer o leitor de que algo anunciado vai
satisfazer alguma necessidade pessoal.

D)

especular conceitos ficcionais e imaginativos,
relacionados ao futuro, à ciência e à tecnologia.

02.

Considerando os fatores importantes
apontados no texto para a garantia da segurança
viária, é correto afirmar que a(s)
A)

mudanças constantes entre os responsáveis pela
segurança viária impulsionam a obtenção de
bons resultados.

04.

O tema principal da entrevista é

A)

campanhas publicitárias da Espanha.

B)

necessidade do cumprimento das leis.

C)

experiência de vida do especialista.

D)

política de segurança viária.

05. Assinale a opção em que os parônimos em
destaque estão com significação INVERTIDA.
A)

O agente fiscalizador do trânsito inflige penas a
quem infringe as leis do trânsito.

B)

Os vultosos números de mortes no trânsito
superam os de vítimas com algum tipo de
sequela temporária, como faces vultuosas.

C)

O iminente especialista em segurança viária
preocupa-se com a eminente catástrofe no
trânsito do Brasil.

D)

Pere Navarro apresentou várias conjeturas
sobre o trânsito no Brasil, considerando a
conjuntura da época da entrevista.

06. Assinale a opção em que a conjunção
destacada nos trechos retirados do texto e a relação
de sentido estabelecida estão corretamente
identificadas.

B)

redução do quadro trágico de 38 mil mortes ao
ano é uma questão política que fica à mercê de
quem está no poder priorizá-la ou não.

A)

C)

fiscalização é a garantia do cumprimento das leis
relativas à segurança viária mais do que só
educação, formação do condutor e informação.

“... compartilhá-los com todos os cidadãos para
que estejam conscientes da magnitude da
catástrofe do trânsito” (linhas 43-45). – TEMPO

B)

D)

campanhas publicitárias por si só são
responsáveis pela redução de acidentes e
mortes no trânsito.

“... se não são tomadas outras iniciativas, em
seis meses retornamos ao ponto de partida”
(linhas 82-84). – CONDIÇÃO

C)

“... as leis eram as mesmas, mas o cidadão
passou a cumpri-las” (linhas 57-58). – CAUSA

03.

D)

“... mandar mensagem enquanto se dirige
equivale...” (linhas 101-102) – CONSEQUÊNCIA.

A)

as perguntas são tendenciosas para
responsabilizar alguém pelo trágico índice de
mortes no trânsito.

07. Assinale a opção em que a substituição do
pronome relativo destacado pela forma sugerida não
compromete a gramaticalidade da frase.

B)

as perguntas primam pela neutralidade, e o
entrevistado demonstra-se confiante na
possibilidade de redução de mortes no trânsito,
seja na Europa, seja no Brasil.

A)

“... criar um sistema tecnológico que flagre o
motorista...” (linhas 115-116) ⟶ o qual.

B)

“ ... o engenheiro comandou ações que
contribuíram...” (linhas 12-13) ⟶ cujas.

C)

“Há um estudo que diz...” (linha 101) ⟶ cujo.

D)

“... o motorista que manuseie o celular
enquanto dirige” (linhas 116-117) ⟶ ao qual.

Analisando as perguntas realizadas pela
“Folha” e as respostas dadas pelo especialista Pere
Navarro, é correto afirmar que

C)

D)

as respostas revelam desconhecimento do
entrevistado quanto à realidade política e
econômica do Brasil, demonstrando-se limitado
à realidade europeia.
o entrevistado mostra-se descrente da
aplicabilidade do projeto de segurança viária no
Brasil devido aos problemas existentes no país.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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08. Na frase “Ainda assim, o país se preocupa
agora com um novo perigo...” (linhas 16-17), a
expressão conectiva destacada apresenta valor
semântico de
A)

prioridade.

B)

alternância.

C)

exemplificação.

D)

concessão.

13. Maiana costuma andar de bicicleta quase
diariamente. Para controlar seu progresso, resolveu
registrar seus passeios com o uso da planilha
eletrônica no LibreOffice Calc da versão 5
apresentada a seguir, onde estão indicados o mês e
o dia da pedalada e a distância percorrida em
quilômetros. No dia 06 de fevereiro, por exemplo, ela
pedalou 2 Km. Nos dias em que não anda de
bicicleta, ela não lança informação nenhuma na
planilha.
MÊS

DIA

Km

09. Na pergunta “Quais são os desafios mais
recentes da Espanha no tema?” (linhas 91-92), a
palavra destacada

Janeiro

1

1

Janeiro

5

5

A)

refere-se à fiscalização.

Fevereiro

6

2

B)

retoma o tema principal do texto.

Fevereiro

8

4

C)

reporta-se à crise política e econômica do Brasil.

Fevereiro

10

5

D)

diz respeito a acidentes por distração.

10. Na frase “Ainda assim, o país se preocupa
agora com um novo perigo: as distrações pelo uso de
celular” (linhas 16-17), o emprego dos dois pontos,
após a palavra “perigo”, se justifica por
A)

indicar o início de uma enumeração.

B)

antecipar uma citação.

C)

introduzir um esclarecimento.

D)

separar orações.

Os passos do LibreOffice Calc a ser seguidos por
Maiana para gerar uma nova planilha com a distância
total percorrida a cada mês (em janeiro, por
exemplo, ela pedalou por 6 Km) são os seguintes:
selecionar todas as três colunas e, em seguida, ir
para
A)

Ferramentas → Filtros → Subtotais por colunas,
marcar “mês” em “agrupar por” e depois apertar
OK.

B)

Dados → Tabela Dinâmica → Criar, selecionar
“mês” como campo de linha e a soma de “Km”
como campo de dados, e depois apertar OK.

C)

Dados → Subtotais → Criar, selecionar “Km” em
“agrupar por”, marcar “mês” na opção “Calcular
subtotais por” e depois apertar OK.

D)

Ferramentas → Tabela Cruzada → Criar,
selecionar “mês” como campo de linha e marcar
a soma de “Km” como “agrupar por”, e depois
apertar OK.

INFORMÁTICA
11.

Assinale a opção que lista corretamente alguns
dos principais componentes de hardware.
A)

Processador, placa de vídeo, memória e placamãe.

B)

Placa-mãe, cooler, memória e sistema
operacional.

C)

Cooler, processador, placa-mãe e antivírus.

D)

Placa de vídeo, monitor, memória e sistema
operacional.

14. Atente às seguintes afirmações sobre redes de
computadores:
I.
II.

12. No editor de texto LibreOffice Writer, quando é
feito um triplo clique numa palavra de um parágrafo,
A)

toda a palavra é selecionada.

B)

todo o parágrafo é selecionado.

C)

toda a página é selecionada.

D)

toda a frase é selecionada.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

III.

LAN é um tipo de rede local que atua em
uma área limitada, como uma loja.
MAN são redes que abrangem grandes
espaços tais como uma cidade.
WAN consegue abranger uma grande área
geográfica, como um país.

Está correto o que se afirma em
A)

I e II apenas.

B)

I e III apenas.

C)

I, II e III.

D)

II e III apenas.
Página 5
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15.

Topologia de redes é a forma como os
dispositivos de uma rede estão conectados. São
exemplos de topologia de redes:
A)

estrela, anel, barramento e árvore.

B)

anel, barramento, híbrida e colar.

C)

híbrida, malha, trançada e colar.

D)

árvore, malha, estrela, trançada.

16.

Considerando os tipos de arquivos de
computadores, relacione corretamente as extensões
apresentadas a seguir com as respectivas descrições,
numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.
Coluna I
1. SVG

Coluna II
(

) Arquivos de códigos para
construção de páginas na web.

(

) Extensão utilizada em modelos
de documentos de texto.

(

) Arquivos de imagem vetorial.

(

) Extensão utilizada para
modelos de planilhas
eletrônicas.

2. OTT
3. OTS
4. HTM

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

3, 4, 2, 1.

B)

4, 2, 1, 3.

C)

4, 1, 3, 2.

D)

2, 4, 3, 1.

17. No que diz respeito à segurança de sistemas,
escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o
que se afirma a seguir.
(

)

Um computador não conectado à Internet
está imune a possíveis ataques em seu
software.

(

)

Engenharia Social é uma estratégia
utilizada para a obtenção de informações
privilegiadas de forma dissimulada em uma
relação de confiança.

(

)

Phishing é o envio inconveniente de emails comerciais que não representam
ameaça ao usuário.

(

)

IP Spoofing é o uso indiscriminado de emails maliciosos, enviados com o intuito de
roubo de informações pessoais e
financeiras.

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

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

A)

V, F, F, F.

B)

V, F, V, V.

C)

F, V, V, V.

D)

F, V, F, F.

18. Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou
falso o que se afirma a seguir acerca de pesquisas
para as quais se utiliza a ferramenta Google.
(

)

Para fazer uma busca por um arquivo do
tipo PDF que contenha a palavra “sabiá”,
basta digitar no campo de pesquisa o
seguinte: sabiá file:pdf.

(

)

Para pesquisar uma frase exata, basta
escrevê-la entre aspas duplas.

(

)

Utilizando o sinal de subtração (–) seguido
de uma palavra, obtêm-se resultados de
busca sem a palavra mencionada.

(

)

Para fazer uma busca no site do Detran-CE
pela palavra IPVA basta digitar no campo
da pesquisa o seguinte: ipva
site:portal.detran.ce.gov.br.

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

V, F, V, F.

B)

V, F, F, F.

C)

F, V, V, V.

D)

F, V, F, V.

19. Atente ao que se diz a seguir sobre ataques
cibernéticos por meio de vírus em dispositivos de
memória flash (pendrives).
I.

O meio mais seguro de proteger um
documento digital é compactando-o como
arquivo ZIP, uma vez que esse formato de
arquivo é imune a ataques por malware.

II.

O pendrive é um dos dispositivos mais
suscetíveis a infecção por vírus mediante o
uso indiscriminado em computadores
corrompidos e/ou não devidamente
protegidos.

III.

Efetuar a formatação rápida em um pendrive
infectado não garante a remoção completa
de vírus porquanto alguns programas
maliciosos alojam-se na MBR.

É correto o que se afirma em:
A)

I e II apenas.

B)

II e III apenas.

C)

I e III apenas.

D)

I, II e III.
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20. Em uma rede de computadores, o meio físico
de transmissão tem papel fundamental na qualidade
e na velocidade dos dados que trafegam entre os
diversos equipamentos conectados. Considerando
essa proposição, relacione corretamente os meios de
transmissão de dados com as respectivas
características, numerando a Coluna II de acordo
com a Coluna I.
Coluna I
1. Par trançado.

A)

dar indícios de interesse pessoal.

B)

estar comprometido com os resultados da
repartição.

C)

atender aos padrões da instituição.

D)

agir com franqueza com os usuários do serviço
público.

Coluna II
(

2. Cabo coaxial.

3. Fibra ótica.

22. O servidor público NÃO se comporta conforme
os princípios de conduta ética ao

(

4. Fiação elétrica.
(

(

) Imune à interferência
eletromagnética, pode
atingir altas velocidades a
larga distância sem perda
de sinal.
) Permite transmissão tanto
em banda estreita (NPLC)
como em banda larga
(BPLC).
) Pode ser do tipo UTP,
quando não tem blindagem,
ou do tipo STP, quando é
revestido por material capaz
de atenuar interferência
magnética.
) Pode ser do tipo 10base2
(thinnet), quando é fino; ou
do tipo 10base5 (thicknet),
quando é mais grosso, o
que permite maior
comprimento de cada
segmento em relação ao
thinnet.

23. O servidor público viola os princípios de
conduta ética ao
A)

analisar os custos do setor de atendimento.

B)

facilitar o acesso das informações pelos usuários
do serviço público.

C)

atender com agilidade os usuários.

D)

permitir que usuários do serviço público
prejudiquem a instituição.

24. Considerando o Código de Ética e Conduta da
Administração Pública Estadual, Decreto nº 31.198,
abril/2013, no que diz respeito aos direitos e
garantias do agente público, atente aos seguintes
itens:
I.

sigilo da informação de ordem não funcional;

II.

interferência de interesses de ordem pessoal
no trato com o público ou com colegas;

III.

manifestação pública de sua opinião sobre a
honorabilidade e o desempenho funcional de
outra autoridade;

IV.

liberdade de manifestação, observado o
respeito à imagem da instituição e dos
demais agentes públicos.

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

4, 1, 3, 2.

B)

3, 2, 4, 1.

Corresponde a direito do agente público somente o
que consta em

C)

2, 3, 1, 4.

A)

II e III.

D)

3, 4, 2, 1.

B)

I e IV.

C)

I e II.

D)

III e IV.

ÉTICA
21. É incompatível com os direitos do agente
público
A)

interpor recurso de representação contra atos
ilegais ou imorais.

B)

ser conivente com infração ao Código de Ética.

C)

manifestar-se sobre fatos que possam prejudicar
seu desempenho.

D)

atuar em defesa de interesse ou direito legítimo.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

25. Contraria os princípios da conduta ética do
agente público, o servidor que
A)

procura certificar-se de que sua conduta está
correta.

B)

zela pelo patrimônio da instituição.

C)

dá prioridade aos processos que interessam a
seus superiores.

D)

expressa bom trato com os usuários do serviço
público.

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 08 DE ABRIL DE 2018

LEGISLAÇÃO DO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
26. Considerando as sanções disciplinares e seus
efeitos, dispostos no Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado do Ceará, assinale a
proposição verdadeira.
A)

B)

C)

D)

Aplicar-se-á a suspensão, por prazo não superior
a 180 (cento e oitenta) dias, nos casos de
reincidência de falta leve, e nos de ilícito grave,
salvo a expressa cominação, por lei, de outro
tipo de sanção.
Por conveniência do serviço, a suspensão poderá
ser convertida em multa, na base de 75%
(setenta e cinco por cento) por dia de
vencimento, facultado, neste caso, ao
funcionário a permanecer em exercício.
A cassação da aposentadoria ou disponibilidade
não extingue o vínculo do aposentado ou do
disponível com o Estado ou suas entidades
autárquicas.
Aplicar-se-á a repreensão, sempre por escrito,
ao funcionário que, em caráter primário, a juízo
da autoridade competente, cometer falta leve,
não cominável, por este Estatuto, com outro tipo
de sanção.

28. Considerando as normas estatutárias quanto
às espécies de licenças existentes para o servidor
público estadual, atente para os tipos de licença
listados a seguir, e assinale-os com V ou F conforme
sejam verdadeiros ou falsos.
( )

Para tratamento de saúde.

( )

Quando gestante.

( )

Por acidente no trabalho, agressão física
provocada e doença rara.

( )

Para serviço militar obrigatório e voluntário.

( )

Por motivo de doença em pessoa da família.

( )

Para acompanhar o pai ou a mãe.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A)

F, V, V, F, F, V.

B)

V, V, F, F, V, F.

C)

V, F, F, V, V, F.

D)

F, F, V, V, F, V.

29. Atente ao que se afirma a seguir sobre o
regime disciplinar estatutário dos servidores
estaduais, e assinale com V o que for verdadeiro e
com F o que for falso.
( )

São independentes as instâncias
administrativas civil e penal, e cumuláveis
as respectivas cominações.

( )

A apuração da responsabilidade funcional
será feita somente através de sindicância.

( )

A legítima defesa e o estado de necessidade
não excluem a responsabilidade
administrativa.

( )

Extingue-se a responsabilidade
administrativa pela prescrição do direito de
agir do Estado ou de suas entidades em
matéria disciplinar.

27. Tereza, servidora pública, conhecedora dos
deveres relativos à sua função, tais como a
observância das normas constitucionais, legais e
regulamentares; obediência às ordens de seus
superiores hierárquicos; continência de
comportamento, tendo em vista o decoro funcional e
social, dentre outros. No entanto, seu superior
hierárquico emitiu uma ordem que gerou dúvidas
quanto ao cumprimento. Considerando este fato,
assinale a opção que corresponde à condição que
gera a possibilidade de Tereza NÃO ser obrigada a
cumprir tal ordem sem incorrer em infração
disciplinar.

A)

B)

Se não se contiver a ordem na área da
competência do órgão a que servir o funcionário
seu destinatário, ou não se referir a nenhuma
das atribuições do servidor.
Se a ordem for publicada, quando tal
formalidade for essencial à sua validade.

C)

Se a autoridade de quem emanar a ordem for
competente.

D)

Se a ordem tiver como causa uma necessidade
administrativa ou pública, ou visar a fins
estipulados na regra de competência da
autoridade da qual promanou ou do funcionário
a quem se dirige.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A)

V, F, F, V.

B)

V, V, F, F.

C)

F, F, V, F.

D)

F, F, V, V.

30. José, servidor público, foi notificado da
abertura de inquérito administrativo para apuração
da sua responsabilidade acerca de uma fiscalização.
Com base nesse fato, assinale a opção que descreve
corretamente uma consequência imediata à abertura
desse tipo de procedimento administrativo.
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A)

Antecipação do processo de aposentadoria
voluntária.

B)

Possibilidade de concessão de licença.

C)

Necessidade de colocar o funcionário em
disposição, evitando que o indiciado permaneça
no seu órgão de origem durante o desenrolar
das investigações.

D)

Afastamento do funcionário indiciado de seu
cargo ou função, nos casos de prisão preventiva
ou prisão administrativa.

33. No que diz respeito à sinalização de trânsito,
escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o
que se afirma a seguir.
( )

Nas vias públicas e nos imóveis é proibido
colocar luzes, publicidade, inscrições,
vegetação e mobiliário que possam gerar
confusão, interferir na visibilidade da
sinalização e comprometer a segurança do
trânsito.

( )

É permitido afixar sobre a sinalização de
trânsito e respectivos suportes, ou junto a
ambos, qualquer tipo de publicidade,
inscrições, legendas e símbolos que não se
relacionem com a mensagem da sinalização.

( )

Os locais destinados pelo órgão ou entidade
de trânsito com circunscrição sobre a via à
travessia de pedestres deverão ser
sinalizados com faixas pintadas ou
demarcadas no leito da via.

( )

O órgão ou entidade de trânsito com
circunscrição sobre a via poderá retirar ou
determinar a imediata retirada de qualquer
elemento que prejudique a visibilidade da
sinalização viária e a segurança do trânsito,
sem ônus para quem o tenha colocado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Atente ao que se afirma a seguir sobre as
Normas Gerais de Circulação e Conduta.
I.

Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem,
deverá indicar, com antecedência, a
manobra pretendida, acionando a luz
indicadora de direção do veículo ou por meio
de gesto convencional de braço.

II.

Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem,
deverá aproximar-se do usuário ou usuários
aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe
livre uma distância frontal de segurança.

III.

O condutor que tenha o propósito de
ultrapassar um veículo de transporte
coletivo que esteja parado, efetuando
embarque ou desembarque de passageiros,
deverá reduzir a velocidade, dirigindo com
atenção redobrada ou parar o veículo com
vistas à segurança dos pedestres.

IV.

Nas interseções e suas proximidades, o
condutor deverá efetuar ultrapassagem.

É correto o que se afirma em

A)

I, II e IV apenas.

B)

I e III apenas.

C)

I, II, III e IV.

D)

II, III e IV apenas.

32. A habilitação para conduzir veículo automotor e
elétrico será apurada por meio de exames que
deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade
executivos do Estado ou do Distrito Federal, do
domicílio ou residência do candidato, ou na sede
estadual ou distrital do próprio órgão. Assinale a
opção que NÃO corresponde a um dos requisitos
obrigatórios a serem preenchidos pelo condutor.
A)

Ser penalmente imputável.

B)

Saber ler e escrever.

C)

Possuir carteira de habilitação categoria A.

D)

Possuir Carteira de Identidade ou equivalente.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

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

A)

V, F, V, F.

B)

V, V, F, V.

C)

F, F, V, F.

D)

F, V, F, V.

34. Com base no Código de Trânsito Brasileiro –
CTB –, antes de entrar à direita ou à esquerda, em
outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá,

A) ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o
máximo possível do bordo direito da pista e
executar sua manobra no menor espaço possível.

B) ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o
máximo possível de seu eixo ou da linha divisória
da pista, quando houver, caso se trate de uma
pista com circulação nos dois sentidos, ou do
bordo direito, tratando-se de uma pista de um só
sentido.

C) ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o
máximo possível de seu eixo ou da linha divisória
da pista, quando houver, caso se trate de uma
pista com circulação nos dois sentidos, ou do
bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um
só sentido.

D) durante a manobra de mudança de direção, o
condutor deverá ceder passagem aos pedestres e
ciclistas, aos veículos que transitem no mesmo
sentido pela pista da qual vai sair, respeitadas as
normas de preferência de passagem.
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35. Acerca da utilização de luzes em veículo, o
condutor obedecerá à seguinte determinação:
A)

B)

C)

D)

manterá acesos os faróis do veículo, utilizando a
luz alta, durante a noite e durante o dia, nos
túneis providos de iluminação pública e nas
rodovias.
a troca de luz baixa e alta, de forma
intermitente e por curto período de tempo, com
o objetivo de advertir outros motoristas, só
poderá ser utilizada para indicar a intenção de
ultrapassar o veículo que segue à frente ou para
indicar a existência de risco à segurança para os
veículos que circulam no sentido contrário.
nas vias não iluminadas, o condutor deve usar
luz baixa, exceto ao cruzar com outro veículo ou
ao segui-lo.

38. Acerca das normas de obediência para o
trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação, assinale com V ou F conforme seja
verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo.
( )

A ultrapassagem de outro veículo em
movimento deverá ser feita pela esquerda,
obedecida a sinalização regulamentar e as
demais normas estabelecidas no CTB,
exceto quando o veículo a ser ultrapassado
estiver sinalizando o propósito de entrar à
esquerda.

( )

A circulação far-se-á pelo lado esquerdo da
via, admitindo-se as exceções devidamente
sinalizadas.

( )

O condutor deverá guardar distância de
segurança traseira e frontal entre o seu e os
demais veículos, bem como em relação ao
bordo da pista, considerando-se, no
momento, a velocidade e as condições do
local, da circulação, do veículo e as
condições climáticas.

( )

O trânsito de veículos sobre passeios,
calçadas e nos acostamentos só poderá
ocorrer para que se adentre ou se saia dos
imóveis ou áreas especiais de
estacionamento.

os veículos de transporte coletivo regular de
passageiros, quando circularem em faixas
próprias a eles destinadas, e os ciclos
motorizados, deverão utilizar-se de farol de luz
alta durante o dia e a noite.

36. A velocidade máxima permitida para a via será
indicada por meio de sinalização, obedecidas suas
características técnicas e as condições de trânsito.
Nas vias urbanas, onde não existir sinalização
regulamentadora, a velocidade máxima será de

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

A)

60 (sessenta) quilômetros por hora, nas vias de
trânsito rápido.

A)

F, V, V, F.

B)

40 (quarenta) quilômetros por hora, nas vias
arteriais.

B)

V, F, V, V.

C)

V, F, F, V.

C)

50 (cinquenta) quilômetros por hora, nas vias
locais.

D)

F, V, F, F.

D)

40 (quarenta) quilômetros por hora, nas vias
coletoras.

39. Com base no Decreto nº 29.687/2009, que

37. No que concerne ao julgamento das autuações
e penalidades, pode-se afirmar corretamente que
A)

B)

se a infração for cometida em localidade diversa
daquela do licenciamento do veículo, o recurso
poderá ser apresentado junto ao órgão ou
entidade de trânsito da residência ou domicílio
do infrator.
o pagamento da multa poderá ser efetuado até a
data do vencimento expressa na notificação, por
setenta por cento do seu valor.

C)

o auto de infração será arquivado e seu registro
julgado insubsistente se, no prazo máximo de
noventa dias, não for expedida a notificação da
autuação.

D)

a interposição do recurso no prazo legal implica
encerramento da instância administrativa de
julgamento de infrações e penalidades.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

aprovou o regulamento dos serviços de transporte
rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado
do Ceará, assinale a afirmação verdadeira.

A)

O cometimento de duas ou mais infrações,
independentemente de sua natureza, sujeitará o
infrator à concomitante aplicação das
penalidades correspondentes a cada uma delas.

B)

Aplicar-se-á a pena de multa no caso de infração
a qualquer dispositivo desta Lei para a qual
inexista expressa previsão de penalidade
diversa.

C)

Aplicar-se-á a pena de revogação unilateral da
concessão no caso de prestação inadequada ou
ineficiente do serviço, a critério do Poder
Concedente, sem necessitar de medida
administrativa de revogação unilateral da
permissão.

D)

As penalidades aplicadas pelo Poder Concedente
isentam o infrator da obrigação de reparar ou
ressarcir dano causado a passageiro ou terceiro,
decorrente da infração.
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40. Assinale a opção que corresponde a uma
infração considerada gravíssima.
A)

Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de
acidente de trânsito quando solicitado pela
autoridade e seus agentes.

B)

Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional
de Habilitação vencida há mais de trinta dias.

C)

Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de
cinco metros do bordo do alinhamento da via
transversal.

D)

Estacionar o veículo impedindo a movimentação
de outro veículo.

41. Constitui infração grave, deixar de reduzir a

43. Considerando a Resolução nº 670, de 18 de
maio de 2017 – CONTRAN, que trata sobre o
processo administrativo de troca de placas de
identificação de veículos automotores em caso de
clonagem, atente para as seguintes afirmações:
I.

Veículo clonado é o veículo original que teve
a sua Placa de Identificação Veicular (PIV)
aplicada em outro veículo.

II.

Veículo dublê ou clone é o veículo que utiliza
a combinação alfanumérica da PIV do veículo
clonado, apresentando sempre as mesmas
características do veículo original, contudo,
sem adulteração do Número de Identificação
Veicular gravado no chassi.

III.

A troca de placas de identificação de veículos
automotores, com a substituição de
caracteres alfanuméricos de identificação,
será realizada mediante a instauração de
processo administrativo pelo órgão executivo
de trânsito da unidade da federação em que
estiver registrado o veículo.

IV.

Após a instauração do processo
administrativo, e enquanto não for realizada
a troca de placas, será inserida restrição
administrativa de “suspeita de clonagem” no
cadastro do veículo original, sendo
obrigatória a retirada da restrição a pedido
do proprietário do veículo dublê ou clone.

velocidade do veículo de forma compatível com a
segurança do trânsito

A) nas vias rurais cuja faixa de domínio esteja
cercada.

B) ao aproximar-se de locais sinalizados sem
advertência de obras ou trabalhadores na pista.

C) ao aproximar-se de ou passar por interseção
sinalizada.

D) quando o pavimento se apresentar escorregadio,
defeituoso ou avariado.

Está correto o que se afirma somente em

42. Assinale a opção que contém apenas infrações
graves.
A)

B)

C)

D)

Seguir veículo em serviço de urgência, estando
este com prioridade de passagem devidamente
identificada por dispositivos regulamentares de
alarme sonoro e iluminação vermelha
intermitentes; forçar passagem entre veículos
que, transitando em sentidos opostos, estejam
na iminência de passar um pelo outro ao realizar
operação de ultrapassagem.
Estacionar o veículo ao lado de outro veículo em
fila dupla; transitar com o veículo na faixa ou
pista da esquerda regulamentada como de
circulação exclusiva para determinado tipo de
veículo.
Transitar em marcha à ré, salvo na distância
necessária a pequenas manobras e de forma a
não causar riscos à segurança; deixar de
deslocar, com antecedência, o veículo para a
faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro
da respectiva mão de direção, quando for
manobrar para um desses lados.
Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo
da frente estiver colocado na faixa apropriada e
der sinal de que vai entrar à esquerda; executar
operação de retorno com prejuízo da livre
circulação ou da segurança, ainda que em locais
permitidos.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

A)

I e III.

B)

I, II e IV.

C)

III.

D)

II e IV.

44. Deixar o condutor ou passageiro de usar o
cinto de segurança, constitui infração

A)

grave, cuja penalidade corresponde à suspensão
do direito de dirigir por 30 (trinta) dias, e a
medida administrativa correspondente é a
retenção do veículo.

B)

gravíssima, cuja penalidade corresponde a multa
e suspensão do direito de dirigir por 30 (trinta)
dias, e a medida administrativa correspondente
é a retenção do veículo até a colocação do cinto
pelo infrator.

C)

gravíssima, cuja penalidade corresponde a
multa, e a medida administrativa
correspondente é a retenção do veículo.

D)

grave, cuja penalidade corresponde a multa, e a
medida administrativa correspondente é a
retenção do veículo até a colocação do cinto pelo
infrator.
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45. Considerando a Resolução nº 624, de 19 de

Estão corretas as complementações contidas em

outubro de 2016 – CONTRAN, que regulamenta a
fiscalização de sons produzidos por equipamentos
utilizados em veículos, atente para seu artigo
primeiro, transcrito a seguir:

A)

I, II e III apenas.

B)

III e IV apenas.

C)

I, II e IV apenas.

D)

I, II, III e IV.

“art. 1º Fica proibida a utilização, em veículos de
qualquer espécie, de equipamento que produza som
audível pelo lado externo, independentemente do
volume ou frequência, que perturbe o sossego
público, nas vias terrestres abertas à circulação”.
Excetuam-se do disposto no artigo acima transcrito
os ruídos produzidos por

47. Atente ao que se diz a seguir acerca dos
procedimentos sobre remoção, custódia e realização
de leilão de veículos removidos ou recolhidos a
qualquer título, por órgãos e entidades componentes
do Sistema Nacional de Trânsito – SNT (Resolução nº
623/2016 – CONTRAN), e assinale com V o que for
verdadeiro e com F o que for falso.

I.

buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha-àré, sirenes, pelo motor e demais
componentes obrigatórios do próprio veículo;

II.

veículos prestadores de serviço com emissão
sonora de publicidade, divulgação,
entretenimento e comunicação que estejam
em via pública;

( )

O condutor do veículo flagrado, só quando
habilitado, poderá ser notificado e receber o
termo de recolhimento ou documento
equivalente, com eficácia de notificação.

veículos de competição e os de
entretenimento público, somente nos locais
de competição ou de apresentação
devidamente estabelecidos e permitidos
pelas autoridades competentes.

( )

Considera-se notificado o proprietário ou
condutor presente no momento do
recolhimento, ainda que se recuse a assinar
o termo de recolhimento.

( )

A notificação devolvida por desatualização
do endereço do proprietário do veículo ou
por recusa desse de recebê-la não será
considerada recebida.

( )

Caso restem frustradas as tentativas de
notificação presencial, postal ou por
qualquer outro meio tecnológico hábil, a
notificação poderá ser feita por edital, a
partir do qual passará a contar os 60
(sessenta) dias para a alienação por leilão.

III.

Estão corretas as complementações contidas em

A)

I, II e III.

B)

II e III apenas.

C)

I e III apenas.

D)

I e II apenas.

46. O CONTRAN regulamentou a utilização de
veículos quadriciclos por meio da Resolução nº
573/2015, que estabelece os requisitos de segurança
e circulação desses veículos automotores.
Considerando essa resolução, atente à seguinte
proposição:
Devem ser observados os seguintes requisitos para a
circulação de quadriciclos nas vias públicas:
I.

II.

placas de identificação traseira, com
dimensões idênticas às de motocicleta e que
atendam à legislação vigente;
lanterna de marcha à ré na cor branca
quando o veículo permitir este tipo de
deslocamento;

III.

transporte apenas de passageiro maior de 7
anos;

IV.

circulação restrita às vias urbanas, sendo
proibida sua circulação em rodovias federais,
estaduais e do Distrito Federal.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A)

F, F, V, F.

B)

F, V, V, F.

C)

F, V, F, V.

D)

V, F, F, V.

48. Acerca dos requisitos de segurança para a
circulação, a título precário, de veículo de carga ou
misto transportando passageiros no compartimento
de cargas, Resolução nº 508/2014 – CONTRAN, é
vedado

A)

transportar passageiros sentados.

B)

utilizar veículos de carga tipo basculante e
boiadeiro.

C)

transportar cargas em ambiente diferente dos
passageiros.

D)

transportar passageiros nas partes internas.
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49. No que se refere à remoção, custódia e

A sequência correta, de cima para baixo, é:

realização de leilão de veículos removidos ou
recolhidos a qualquer título, por órgãos e entidades
componentes do Sistema Nacional de Trânsito – SNT
– (Resolução nº 623/2016 – CONTRAN), relacione
corretamente os itens listados a seguir aos seus
respectivos conceitos, numerando a Coluna II de
acordo com a Coluna I:

A)

2, 4, 1, 3.

B)

1, 3, 4, 2.

C)

3, 2, 1, 4.

D)

1, 3, 2, 4.

Coluna I
1. Remoção de
veículos

Coluna II
(

)

2. Recolhimento
3. Custódia de
veículos
4. Leilão

(

(

(

)

)

)

50. Considerando a Resolução nº 466/2013 –

Ato de encaminhamento
do veículo ao pátio de
custódia a qualquer
título, decorrente de
remoção, retenção,
abandono ou acidente,
realizado por órgão
público ou por particular
contratado por licitação
pública, inclusive por
meio de pregão.

CONTRAN, que dispõe sobre o objetivo da vistoria de
identificação veicular, atente aos seguinte itens:

Modalidade de licitação
entre quaisquer
interessados para a
venda de veículos
removidos ou recolhidos
a qualquer título a quem
oferecer o maior lance,
igual ou superior ao
valor da avaliação.

Corresponde ao objetivo da vistoria de identificação
veicular o que consta em

Medida administrativa
aplicada pelo agente da
Autoridade de Trânsito,
quando da constatação
da infração de trânsito
que caracterize a
necessidade de se
retirar o veículo do
trânsito, que será
recolhido em local
apropriado, conforme o
estabelecido no art. 271
do CTB.
Procedimento
administrativo de
guarda e zelo de veículo
recolhido a local
apropriado diretamente
por órgão público
responsável pelo
recolhimento, por órgão
público conveniado, por
particular contratado
por licitação, inclusive
por meio de pregão, ou
mediante
credenciamento.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

I.
II.

recolher taxas aos cofres públicos;
verificar a legitimidade da propriedade;

III.

verificar se os veículos dispõem dos
equipamentos obrigatórios, e se estes estão
funcionais;

IV.

aferir a pontuação da carteira nacional de
habilitação do proprietário do veículo.

A)

I e IV apenas.

B)

I, II, III e IV.

C)

II e III apenas.

D)

II, III e IV apenas.

51. Sobre a fiscalização de trânsito por intermédio
de videomonitoramento em estradas e rodovias,
Resolução nº 471/2013 – CONTRAN, é correto
afirmar que

A)

a fiscalização de trânsito mediante sistema de
videomonitoramento está regida pelas mesmas
normas que a fiscalização por “radares” de
velocidade, por isso não necessita que as vias
estejam devidamente sinalizadas para esse fim.

B)

a autoridade ou o agente da autoridade de
trânsito, responsável pela lavratura do auto de
infração, só precisa informar no campo
“observação”, no caso de cometimento de
infração de natureza grave ou gravíssima.

C)

o agente ou a autoridade de trânsito,
responsável pela lavratura do auto de infração,
podem realizar a fiscalização que trata esta
resolução, na forma de “gravação”, ou seja,
revisando os vídeos captados pelo sistema, mas
que não ultrapassem o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas do início da captação.

D)

a autoridade ou o agente da autoridade de
trânsito, exercendo a fiscalização remota por
meio de sistemas de videomonitoramento,
poderão autuar condutores e veículos, cujas
infrações por descumprimento das normas
gerais de circulação e conduta tenham sido
detectadas “online” por esses sistemas.

Página 13

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 08 DE ABRIL DE 2018

52. Com base no CTB, é correto afirmar que
transpor, sem autorização, bloqueio viário policial
constitui infração

55. O candidato à habilitação deverá submeter-se

A)

A) escrito, sobre legislação de trânsito; de aptidão

B)

gravíssima, cuja penalidade corresponde a
multa, apreensão do veículo e suspensão do
direito de dirigir, e as medidas administrativas
correspondentes são a remoção do veículo e o
recolhimento do documento de habilitação.
grave, cuja penalidade corresponde a multa e
apreensão do veículo, e a medida administrativa
correspondente é a remoção do veículo.

C)

gravíssima, cuja penalidade corresponde a
multa e suspensão do direito de dirigir, e a
medida administrativa correspondente é o
recolhimento do documento de habilitação.

D)

grave, cuja penalidade corresponde a multa, e
são tomadas as medidas administrativas de
remoção do veículo e recolhimento do
documento de habilitação.

53. No que diz respeito à competência do

a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito,
na seguinte ordem:
física e mental; noções de primeiros socorros,
conforme regulamentação do CONTRAN; de
direção veicular, realizado na via pública, em
veículo da categoria para a qual estiver
habilitando-se.

B) de aptidão física e mental; noções de primeiros
socorros, conforme regulamentação do
CONTRAN; escrito, sobre legislação de trânsito;
de direção veicular, realizado na via pública, em
veículo da categoria para a qual estiver
habilitando-se.

C) de direção veicular, realizado na via pública, em
veículo da categoria para a qual estiver
habilitando-se; de aptidão física e mental;
escrito, sobre legislação de trânsito; e de noções
de primeiros socorros.

D) de aptidão física e mental; escrito, sobre
legislação de trânsito; de noções de primeiros
socorros, conforme regulamentação do
CONTRAN; de direção veicular, realizado na via
pública, em veículo da categoria para a qual
estiver habilitando-se.

DENATRAN com relação ao Sistema de Notificação
Eletrônica (Resolução nº 622/2016 – CONTRAN), é
correto afirmar que NÃO faz parte do rol de
competências desse órgão

A)

desenvolver e padronizar os procedimentos
operacionais do Sistema de Notificação
Eletrônica.

B)

arbitrar conflitos entre os participantes.

C)

realizar privativamente a cobrança e o
recebimento dos valores das multas aplicadas
aos condutores de veículos.

D)

definir as atribuições operacionais dos órgãos e
entidades integradas.

54. No que concerne ao uso do capacete
motociclístico, segundo a Resolução nº 453/2013 –
CONTRAN, é correto afirmar que NÃO constitui um
item de fiscalização, por parte das autoridades de
trânsito ou seus agentes, observar
A)

se o capacete motociclístico utilizado é
certificado pelo INMETRO.

B)

se o capacete pertence ao proprietário do
veículo.

C)

o estado geral do capacete, buscando avarias ou
danos que identifiquem a sua inadequação para
o uso.

D)

a aposição de dispositivo retrorrefletivo de
segurança nas partes laterais e traseira do
capacete motociclístico.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.

56. Atente ao que dispõe o artigo 16 do Código de
Trânsito Brasileiro – CTB:
“Junto a cada órgão ou entidade executivos de
trânsito ou rodoviário funcionarão Juntas
Administrativas de Recursos de Infrações – JARI,
órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos
recursos interpostos contra penalidades por eles
impostas”.
Considerando a competência legal das JARI, observe
os seguintes itens:
I.
II.

III.

julgar os recursos interpostos pelos
infratores;
solicitar aos órgãos e entidades executivos
de trânsito e executivos rodoviários
informações complementares relativas aos
recursos, objetivando uma melhor análise
da situação recorrida;
instruir os recursos interpostos das decisões
do CONTRAN, ao ministro ou dirigente
coordenador máximo do Sistema Nacional
de Trânsito.

Faz parte da competência legal das JARI o que consta
em

A)

I, II e III.

B)

I e II apenas.

C)

II e III apenas.

D)

I e III apenas.
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57. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer
outra substância psicoativa que determine
dependência constitui infração gravíssima, cuja
penalidade corresponde a
A)

B)

multa (doze vezes) e suspensão do direito de
dirigir por 10 (dez) meses; nesse caso, são
tomadas as seguintes medidas administrativas:
recolhimento do documento de habilitação e
apreensão do veículo.
multa (dez vezes) e suspensão do direito de
dirigir por 06 (seis) meses; nesse caso, são
tomadas as seguintes medidas administrativas:
recolhimento do documento de habilitação e
recolhimento do veículo.

C)

multa (dez vezes) e suspensão do direito de
dirigir por 12 (doze) meses; nesse caso, são
tomadas as seguintes medidas administrativas:
recolhimento do documento de habilitação e
retenção do veículo.

D)

multa (duas vezes) e suspensão do direito de
dirigir por 08 (oito) meses; nesse caso, são
tomadas as seguintes medidas administrativas:
recolhimento do documento de habilitação e
retenção do veículo.

60. Tomando-se por base o CTB, é correto afirmar
que são regulamentadas pelo CONTRAN:
I.
II.
III.

autorização para conduzir ciclomotores;
autorização para conduzir veículos de
propulsão humana e de tração animal;
normas relativas à aprendizagem para
conduzir veículos automotores e elétricos.

Estão corretas as complementações contidas em

A)

I, II e III.

B)

II e III apenas.

C)

I e II apenas.

D)

I e III apenas.

58. Usar qualquer veículo para, deliberadamente,
interromper, restringir ou perturbar a circulação na
via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito
com circunscrição sobre ela, constitui infração
gravíssima, para a qual é tomada a medida
administrativa de remoção do veículo, e cuja
penalidade corresponde a
A)

multa (vinte vezes) e suspensão do direito de
dirigir por 12 (doze) meses.

B)

multa (vinte vezes) e suspensão do direito de
dirigir por 10 (dez) meses.

C)

multa (seis vezes) e suspensão do direito de
dirigir por 08 (oito) meses.

D)

multa (dez vezes) e suspensão do direito de
dirigir por 06 (seis) meses.

59. Parar o veículo afastado da guia da calçada
(meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro é
uma infração
A)

grave, cuja penalidade é multa, e a medida
administrativa correspondente é a remoção do
veículo.

B)

média, cuja penalidade é multa.

C)

leve, cuja penalidade é multa.

D)

gravíssima, cuja penalidade é multa, e a medida
administrativa correspondente é a remoção do
veículo.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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