
PROVA VERDE 
 
PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
Emprego das letras: 
S com som de Z. 
X com som de CH. 
Emprego do G – J 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: ORTOGRAFIA 
Conclusão: a única alternativa a ser assinalada é a C. 
 
QUESTÃO 02 
O homem se aproxima no ponto de ônibus. De acordo com a interpretação do texto, 
entende-se que o homem e a personagem estavam no ponto de ônibus, mas de lados 
opostos, sendo assim a preposição correta e no (em+o), que da noção do lugar em que 
ambos estavam. 
“No ponto de ônibus o homem se aproxima de min...” 
- “ Não se deve perde de vista que na relação dos significados das preposições, há  
sempre um significado unitário de linguagem, que se desdobra em sentido contextuais a 
que se chega pelo contexto e pela situação”. 
Evandro Bechara – Moderna Gramática Português. 
Significado das preposições. 
A relação que se estabelece entre palavras ligadas por intermédio de preposição pode 
exprimir um movimento ou uma situação daí resultante (ausência de movimento) é 
aplicável ao campo espacial temporal e nacional, precisa-se levar e, conta os variados 
matizes significativos que podem adquirir em decorrência do contexto em que vêm 
inseridas. 
No texto preposição – em x o = no indica movimento – superação de um limite de 
interioridade, alcance de uma situação dentro de: Nova gramática do português 
contemporâneo – Celso Cunha & Lindley Cintra  
Junto – à 
Chega – à 
Vou eu no corredor das ruas. 
Verbo ir + advérbio locativo – preposição em. – em + o = no ( Celso Pedro Luft) Dicionário 
prático de Regência verbal.  
E de acordo com o texto “ Eu faço não com a cabeça” retirado do livro “ Entre palavras de 
Mauro Ferreira – 7º Séria as preposição utilizadas são – no –à – no. 
A preposição à empregada após o verbo chegar – o termo foi acrescentado ao texto para 
ter uma proposta a mais na questão. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: REGÊNCIA 
 
QUESTÃO 03 
De acordo com o “ Livro Entre palavras de Mauro Ferreira” o texto é uma crônica. 
“A crônica quase sempre é um texto curto com pouca personagem, que inicia quando os 
fatos principais da narrativa estão por acontecer. Por essa razão, nesse gênero textual o 
tempo e o espaço são limitados”. 
O cronista registra a circunstancial do nosso cotidiano mais simples, acrescentando, aqui 
e ali, fortes doses de humor, sensibilidade, ironia, crítica e poesia, o cronista com graça e 
leveza, proporciona ao leitor uma visão mais abrangente, que vai além do fato; mostra-lhe 



de outros angulo, os sinais de vida que diariamente deixamos escapar da nossa 
observação.” A crônica é um gênero textual que oscila entre literatura e jornalismo”. 
William Roberto Cereja 
Thereza Cochar Magalhães 
Português Linguagem – 3º ano.  
Conteúdo Programático: Tipologia Textual  
 
QUESTÃO 04 
Segundo o autor Mauro Ferreira do livro “Entre Palavras 7º série o texto é uma denúncia 
contra a situação de miséria e indigência (exclusão social) o que estão submetidos a 
milhões de brasileiros”. 
MÍSERAS – Realmente ocorreu erro de grafia, o que não prejudica a interpretação do 
texto, pois o texto deixa claro a crítica que faz a pessoas que se fecham em um 
individualismo egoísta e recusam – se a contribuir com o sofrimento das pessoas. A 
palavra sofrimento nos leva a concluir pessoas miseráveis, pobres... 
A autora é convicta em não ajudar pessoas carentes, apesar de ter acesso fácil com tais 
pessoas.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: INTERPRETAÇÃO E COMPREENSÃO DE  
TEXTOS 
 
QUESTÃO 05 
O conteúdo da presente questão está de acordo com a referência bibliográfica constante 
no edital. Sendo que, conteúdo programático do edital correspondente é: Pontuação. 
Conclusão: a única alternativa a ser assinalada é a C. 
 
QUESTÃO 06 
- Põe-se acento agudo no “i” e no “u” tônicos que não formam ditongo com a vogal  
anterior – ex – aí – saúde. Celso Cunha & Lindley Cintra Pg 85 – nova gramática do  
português contemporânea  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: ACENTUAÇÃO GRÁFICA 
 
QUESTÃO 07 
Anulada 
 
QUESTÃO 08 
Anulada 
 
QUESTÃO 09 
Quando e uma conjunção subordinada temporal – mal também e uma conjunção 
subordinada temporal.  
Quando – mal = no tempo em que assim que, logo que, inicia uma oração subordinada 
indicadora de circunstância de tempo.  
Quando com o verbo no presente indica tempo frequentativo repetido.  
- Pronomes demonstrativos podem desempenhar funções próprias do substantivo  
(sujeito, objeto direto, objeto indireto etc.) ou do adjetivo (adjunto adnominal e  
predicativo).  
Só quero descansar de tudo o que me falta – Objeto indireto do verbo descansar – tudo  
Objeto direto do verbo falta = que pronome relativo que se refere a tudo, me falta tudo.  
O – está como demonstrativo na função sintática de adjunto ad nominal.  
- Não quero que limpem meu vidro que conjunção integrante.  
Não quero – oração principal.  



Que limpe meu vidro – oração subordinada substantivo objetivo direto.  
A alternativa está incorreta porque classifica a oração subordinada como substantiva 
subjetiva.  
- Fala coisa que não entendo – que pronome relativo se relaciona com o termo anterior 
coisa. O pronome relativo esta exercendo a função sintática de objeto direto do verbo 
entendo – não entendo as coisas.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CLASSE GRAMATICAL E FUNÇÃO  
SINTÁTICA 
 
QUESTÃO 10 
Porque= pois, por quanto, como inicia uma oração subordinada denotadora de causa e 
não de explicação.  
O porquê pode ser substituído por como sem alterar o sentido da frase. A causa da  
dificuldade de andar neste pátio dos milagres e a falta de uma perna.  
“Como me falta uma perna é difícil andar neste pátio dos milagres”.  
- para que – indica finalidade e não causa – é uma conjunção subordinada adverbial  
final.  
- e – no texto tem valor adversativo (oposição). Ou não vende nada e (mas, no entanto, 
porém) não dou dinheiro. Alternativa Correta.  
- porque – indica causa – justificativa na alternativa A.  
“Como todo dia passo por ele não lhe dou dinheiro...”  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: CONJUNÇÃO 
 
SOCIOLOGIA 
 
QUESTÃO 11 
São características do grupos sociais: Pluralidade de indivíduos; interação social; objetivo 
comum; consciência coletiva e  continuidade. Estas características aparecem 
corretamente nas alternativas a, b, c . 
Na alternativa d, os conceitos  independência individual; singularidade de indivíduos 
não são corretos, pois significam atitudes pessoais, individuais, particulares, singulares, 
todos opostos ao conceito de Grupo social. 
Conclusão: a única alternativa a ser assinalada é a d. 
 
QUESTÃO 12 
A alternativa b contém como erro, a ideia de  melhoria de condições de vida, sem 
necessariamente mudar de classe social. Quando o indivíduo obtém melhoria de 
condições de vida, mas não a ponto de mudar de classe, não ocorre a mobilidade social. 
Este erro também aparece na alternativa c. 
O conceito de mobilidade social refere-se a uma mudança de classe social, seja para 
cima (ascendente) ou para baixo (descendente). Para que isso ocorra, é necessariamente 
fundamental que o indivíduo deixe seu grupo e passe  a integrar outro. A alternativa a 
contém informações corretas e é a única. 
 
QUESTÃO 13 
Na alternativa a o erro está em “atesta apenas a renda média dos que podem comprovar 
sua renda.” 
A alternativa b está completamente errada: o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano 
leva em consideração outros fatores, além da Renda Per capita. Além disso, também está 
errado dizer:  “e é também denominado IDH”. 



A alternativa d, está errada ao dizer: “em países considerados desenvolvidos, com renda 
per capita alta, conclui-se que a população seja rica”. Pode haver países com alta 
concentração de renda, com poucos muito ricos e muitos pobres, mas com alta renda per 
capita. Por este motivo, a alternativa c é a única correta. 
 
QUESTÃO 14 
As proposições I e II estão corretas.  Na proposição III o erro está em “ na sociedade 
societária”. O correto seria: “Na sociedade comunitária, o comportamento é regulado 
pelo costume e as pessoas envolvidas compartilham as experiências individuais.” 
 
QUESTÃO 15 
Anulada 
 
 
GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 16 
O conteúdo da presente questão está de acordo com a referência bibliográfica constante 
no edital. Sendo que, conteúdo programático do edital correspondente é: 
-Identificar as principais regiões do Estado e suas características gerais. 
Os dados apresentados na presente questão são fidedignos e de domínio público, de 
autoria da CEPERJ - Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação 
de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Podendo ser encontrados e apreciadas na 
íntegra no sítio eletrônico 
http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/info_territorios/divis_regional.html. 
Sinaliza-se ainda que o fragmento 3 da presente questão se associa de forma adequada 
ao publicado pela séria e competente CEPERJ, que se consubstancia em dados oficiais. 
Acerca do recurso apresentado, entendemos que o fragmento faz uma releitura do texto 
original que apresenta a região do Médio Paraíba no tópico que considera 
“A industrialização da Região gera uma série de problemas, com a consequente perda da 
qualidade de vida da população, retratada na expansão de submoradias e de periferias 
subequipadas, além da poluição do ar e do Rio Paraíba do Sul.” 
Tal informação pode ser verificada e apreciada no texto apresentado no sítio 
eletrônico http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/info_territorios/divis_regional.htmlnão diferindo 
do argumento apresentado pela banca no fragmento 3. 
O texto original afirma que “A industrialização da Região gera uma série de 
problemas...” e nesse sentido, o fragmento 3 traz redação consoante e substitutiva 
afirmando que ”...com o crescimento urbano e industrial mazelas têm proliferado na 
mesma velocidade..” 
A redação do fragmento 3, assim como do texto original não expressa, não induz, nem 
apresenta dados estatísticos de cunho obrigatório que comprovem tal afirmação. 
Apresenta, pois, exemplificações destes “problemas” (texto original) ou “mazelas” 
(redação do fragmento 3) como os explicitados no texto original da seguinte forma 
“consequente perda da qualidade de vida da população, retratada na expansão de 
submoradias e de periferias subequipadas, além da poluição do ar e do Rio Paraíba do 
Sul.” 
E com nova redação, através do fragmento 3 na seguinte versão “ou seja, impactos 
ambientais, perda da qualidade de vida da população, submoradias e crescentes índices 
de violência.” 
 
QUESTÃO 17 

http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/info_territorios/divis_regional.html
http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/info_territorios/divis_regional.html


O conteúdo da presente questão está de acordo com a referência bibliográfica constante 
no edital. Sendo que, conteúdo programático do edital correspondente é: 
- Reconhecer as relações entre sociedade e o ambiente natural no Estado do Rio de 
Janeiro, destacando os impactos ambientais produzidos e as influências dos elementos 
naturais na sociedade fluminense. 
 
QUESTÃO 18 
O termo “operação de guerra” utilizado na presente questão se apresenta de forma 
adequada à temática da mesma, uma vez que o Ministério da Saúde, através do 
DATASUS, assim utiliza pra classificar as causas externas de óbito. 
 
QUESTÃO 19 
Conforme estudos do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, viabilizados no 
âmbito da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento da Prefeitura da Cidade Do Rio 
De Janeiro (2010), os dados apresentados na alternativa “A” são corretos e por esta 
chancela, oficiais. Podendo ser apreciados no sítio eletrônico 
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download%5C3190_FavelasnacidadedoRiod
eJaneiro_Censo_2010.PDF 
 
QUESTÃO 20 
O conteúdo da presente questão está de acordo com a referência bibliográfica constante 
no edital. Sendo que, conteúdo programático do edital correspondente é: 
- Apresentar noções de localização espacial dentro do Estado do Rio de Janeiro a partir 
da utilização de mapas. 
 
 
 
HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 21 
A questão foi baseada no seguinte tópico do conteúdo programático do edital:“as 
invasões estrangeiras no período colonial”, conforme o seguinte conteúdo programático 
“O sistema colonial português na América. 
    A questão solicita que seja apontada entre as alternativas apresentadas aquela que é 
correta conforme os principais acontecimentos da Insurreição Pernambucana que 
ocorreu no contexto da ocupação holandesa na região Nordeste do Brasil, em 
meados do século XVII. Ela representou uma ação de confronto com os holandeses 
por parte dos portugueses, comandados principalmente por João Fernandes Vieira, 
um próspero senhor de engenho de Pernambuco. Nessa luta contra os holandeses, 
os portugueses contaram com o importante auxílio de alguns africanos libertos e 
também de índios potiguares.Ou seja, entre as quatro alternativas 
apresentadas,somente a letra D está correta. 

Face ao exposto, considerando que a questão encontra-se dentro do conteúdo 
programático do edital, e que não existe erro formal na questão, e que a questão 
apresenta apenas a alternativa D como resposta, recurso indeferido. 
 
QUESTÃO 22 
A questão foi baseada no seguinte tópico do conteúdo programático do edital: “revoltas, 
conspirações e revoluções, emancipação e conflitos sociais, o processo de independência 
do Brasil”, conforme o seguinte conteúdo programático O período joanino e o processo de 
independência e o Primeiro Reinado.  

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download%5C3190_FavelasnacidadedoRiodeJaneiro_Censo_2010.PDF
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download%5C3190_FavelasnacidadedoRiodeJaneiro_Censo_2010.PDF


A Batalha do Jenipapo foi um confronto entre partidários da independência brasileira e a 
resistência portuguesa, que procurava evitá-la, ocorrida no dia 13 de março de 1823, às 
margens do riacho de mesmo nome, localizado na região do atual município de Campo 
Maior, na província do Piauí. Ela é considerada fundamental no processo de 
independência e consolidação do território brasileiro.Além da população do Piauí, 
maranhenses e cearenses participaram do levante popular contra as tropas lideradas pelo 
Major João José da Cunha Fidié, que desejavam manter a região sob domínio lusitano e 
sufocar os movimentos de independência. 
Com o retorno de D. João VI a Portugal, a independência foi oficialmente proclamada a 7 
de setembro de 1822, pelo príncipe regente Dom Pedro I em São Paulo, às margens do 
rio Ipiranga, no entanto, o gesto não representou a integração de todas as províncias do 
país. 
Com a intenção de impedir o crescimento das ideias separatistas, o governo português 
enviara desde 1821 para o Piauí o veterano das guerras napoleônicas, major Fidié. A 
intenção era manter a província ligada a Portugal e estabelecer com o Maranhão e Grão-
Pará uma área de domínio lusitano. 
O tema já é recorrente em livros didáticos atualizados, principalmente nas edições mais 
atuais e está em perfeita consonância com o tema proposto no conteúdo programático. 
    A questão solicita que seja apontada entre as alternativas apresentadas aquela que é 
correta conforme as especificidades do confronto. Ou seja, entre as quatro alternativas 
apresentadas,três são falsas e uma delas é verdadeira. 

Face ao exposto, considerando que a questão encontra-se dentro do conteúdo 
programático do edital, em consonância com o que dispõe literalmente a legislação e que 
não existe erro formal na questão, e que a questão apresenta apenas a alternativa B 
como resposta,recurso indeferido. 
 
QUESTÃO 23 
A questão foi baseada no seguinte tópico do conteúdo programático do edital:“Estrutura 
político-administrativa, estrutura sócio-econômica” , conforme o seguinte conteúdo 
programático “O sistema colonial português na América” 
    A questão solicita que seja apontada entre as alternativas apresentadas aquela que é 
correta conforme o sentido da colonização europeia na América.O sentido da colonização 
estaria nos três séculos de exploração metropolitana, no que tange de fundamental e 
permanente, ou seja, nos fins mercantis e no povoamento necessários para a 
organização de gêneros tropicais rentáveis para o comércio. A colonização dos trópicos 
fez surgir uma sociedade original, baseada numa empresa do colono branco, de caráter 
mercantil, para produção de gêneros de grande valor comercial, com trabalho de 
indígenas ou negros africanos. Este conceito de Caio Prado foi um esforço de pensar o 
capitalismo mundial articulado à colonização do Brasil, que posteriormente seria seguido 
por outros historiadores. 

Face ao exposto, considerando que a questão encontra-se dentro do conteúdo 
programático do edital, em consonância com o que dispõe literalmente a legislação e que 
não existe erro formal na questão, e que a questão apresenta apenas a alternativa B 
como resposta, recurso indeferido. 
 
QUESTÃO 24 
A questão foi baseada no seguinte tópico do conteúdo programático do edital:“A 
expansão Ultramarina Portuguesa dos séculos XV e XVI.” A expansão ultramarina 
Europeia deu início ao processo da Revolução Comercial, que caracterizou os séculos 
XV, XVI e XVII. Através das Grandes Navegações, pela primeira vez na história, o mundo 
seria totalmente interligado. Somente então é possível falar-se em uma história em escala 



mundial. A Revolução Comercial, graças a acumulação primitiva de Capital que propiciou, 
preparou o começo da Revolução Industrial a partir da segunda metade do século XVIII. 
Apenas os Estados efetivamente centralizados tinham condições de levar adiante 
tal empreendimento, dada a necessidade de um grande investimento e 
principalmente de uma figura que atuasse como coordenador – no caso, o Rei. Além 
de formar um acúmulo prévio de capitais, pela cobrança direta de impostos, o rei 
disciplinava os investimentos da burguesia, canalizando-os para esse grande 
empreendimento de caráter estatal, ou seja, do Estado, que se tornou um instrumento de 
riqueza e poder para as monarquias absolutas. 
FATORES QUE PROVOCARAM A EXPANSÃO  
- Centralização Política: Estado Centralizado reuniu riquezas para financiar a 
navegação.Desta forma, o PIONEIRISMO PORTUGUÊS na expansão ultramarina só foi 
possível graças à centralização política feita na Revolução de Avis. 
Portugal foi a primeira nação a realizar a expansão marítima. Além da posição geográfica, 
de uma situação de paz interna e da presença de uma forte burguesia mercantil; o 
pioneirismo português é explicado pela sua centralização política que, como vimos, era 
condição primordial para as Grandes Navegações.Reino de Portugal conhece um 
movimento político denominado Revolução de Avis - movimento que realiza a 
centralização do poder político: aliança entre a burguesia mercantil lusitana com o mestre 
da Ordem de Avis, D. João. A Dinastia de Avis é caracterizada pela expansão externa de 
Portugal: a expansão marítima. 
    A questão solicita que seja apontada entre as alternativas apresentadas aquela que 
não é correta conforme o processo de mudanças sofridas por Portugal após a Revolução 
de Avis. Ou seja, entre as quatro alternativas apresentadas, três são verdadeiras e uma 
delas é falsa. 

Face ao exposto, considerando que a questão encontra-se dentro do conteúdo 
programático do edital, em consonância com o que dispõe literalmente a legislação e que 
não existe erro formal na questão, e que a questão apresenta apenas a alternativa C 
como resposta,  recurso indeferido. 
 
QUESTÃO 25 
A questão foi baseada no seguinte tópico do conteúdo programático do edital: “as 
reformas pombalinas” conforme o seguinte conteúdo programático “O sistema colonial 
português na América” 
Durante a segunda metade do século XVIII, a Coroa Portuguesa sofreu a influência dos 
princípios iluministas com a chegada de Sebastião José de Carvalho aos quadros 
ministeriais do governo de Dom José I. Mais conhecido como Marquês de Pombal, este 
“super-ministro” teve como grande preocupação modernizar a administração pública de 
seu país e ampliar ao máximo os lucros provenientes da exploração colonial, 
principalmente em relação à colônia brasileira. 
Esse tipo de tendência favorável a reformas administrativas e ao fortalecimento do Estado 
monárquico compunha uma tendência política da época conhecida como “despotismo 
esclarecido”. A chegada do esclarecido Marquês de Pombal pode ser compreendida 
como uma consequência dos problemas econômicos vividos por Portugal na época. 
Nessa época, os portugueses sofriam com a dependência econômica em relação à 
Inglaterra, a perda de áreas coloniais e a queda da exploração aurífera no Brasil. 
Buscando ampliar os lucros retirados da exploração colonial em terras brasileiras, Pombal 
resolveu instituir a cobrança anual de 1500 quilos de ouro. Além disso, ele resolveu tirar 
algumas atribuições do Conselho Ultramarino e acabou com as capitanias hereditárias 
que seriam, a partir de então, diretamente pelo governo português. Outra importante 



medida foi a criação de várias companhias de comércio incumbidas de dar maior fluxo às 
transações comerciais entre a colônia e a metrópole. 
No plano interno, Marquês de Pombal instituiu uma reforma que desagradou muitos 
daqueles que viviam das regalias oferecidas pela Coroa Portuguesa. O chamado Erário 
Régio tinha como papel controlar os gastos do corpo de funcionários reais e, 
principalmente, reduzir os seus gastos. Outra importante medida foi incentivar o 
desenvolvimento de uma indústria nacional com pretensões de diminuir a dependência 
econômica do país. 
Outra importante medida trazida com a administração de Pombal foi a expulsão dos 
jesuítas do Brasil. Essa medida foi tomada com o objetivo de dar fim às contendas 
envolvendo os colonos e os jesuítas. O conflito se desenvolveu em torno da questão 
da exploração da mão-de-obra indígena. 
    A questão solicita que seja apontada entre as alternativas apresentadas aquela que é 
correta. Ou seja, entre as quatro alternativas apresentadas,três são falsas e uma delas é 
verdadeira. 

Face ao exposto, considerando que a questão encontra-se dentro do conteúdo 
programático do edital, em consonância com o que dispõe literalmente a legislação e que 
não existe erro formal na questão, e que a questão apresenta apenas a alternativa D 
como resposta,recurso indeferido. 
 
 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 
 
QUESTÃO 26 
CAPÍTULO XVI 
DAS PENALIDADES 
        Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste 
Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as 
seguintes penalidades: 
        I - advertência por escrito; 
        II - multa; 
        III - suspensão do direito de dirigir; 
        IV - apreensão do veículo; 
        V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação; 
        VI - cassação da Permissão para Dirigir; 
        VII - freqüência obrigatória em curso de reciclagem. 
        § 1º A aplicação das penalidades previstas neste Código. 
 
QUESTÃO 27 
Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á: 
        I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo; 
        II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no 
inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175; 
        III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no 
art. 160. 
        § 1º Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do 
documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. 
        § 2º Decorridos dois anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator 
poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à 
habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN. 
 



QUESTÃO 28 
CAPÍTULO XVII 
DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 
        Art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências 
estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes 
medidas administrativas: 
        I - retenção do veículo; 
        II - remoção do veículo; 
        III - recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação; 
        IV - recolhimento da Permissão para Dirigir; 
        V - recolhimento do Certificado de Registro; 
        VI - recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual; 
        VII - (VETADO) 
        VIII - transbordo do excesso de carga; 
        IX - realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância 
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica; 
        X - recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio 
das vias de circulação, restituindo-os aos seus proprietários, após o pagamento de multas 
e encargos devidos. 
       XI - realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, de prática de 
primeiros socorros e de direção veicular.       (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998) 
        § 1º A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e 
coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo 
prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa. 
        § 2º As medidas administrativas previstas neste artigo não elidem a aplicação das 
penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter 
complementar a estas. 
        § 3º São documentos de habilitação a Carteira Nacional de Habilitação e a 
Permissão para Dirigir. 
        § 4º Aplica-se aos animais recolhidos na forma do inciso X o disposto nos arts. 271 e 
328, no que couber. 
 
QUESTÃO 29 
 Art. 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo 
CONTRAN: 
        I - quando, sendo contumaz, for necessário à sua reeducação; 
        II - quando suspenso do direito de dirigir; 
        III - quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, 
independentemente de processo judicial; 
        IV - quando condenado judicialmente por delito de trânsito; 
        V - a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a 
segurança do trânsito; 
        VI - em outras situações a serem definidas pelo CONTRAN. 
 
QUESTÃO 30 
Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência 
estabelecida neste Código. 
        § 1º As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa 
da do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida 
pelo CONTRAN. 
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        § 2º As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa 
daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade 
responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação. 
              § 4º Quando a infração for cometida com veículo licenciado no exterior, em 
trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá ser paga antes de sua saída do 
País, respeitado o princípio de reciprocidade. 
 
 
INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 31 

A questão foi baseada no seguinte tópico do conteúdo programático do edital:  
“Aplicativos para processamento de texto, planilhas eletrônicas e apresentações: 
conceitos e modos de utilização;°”. 

A questão solicita que o candidato aponte o tipo de margem a ser utilizado de 
acordo com o exemplo ilustrado através do texto, neste contexto, a alternativa a) 
Medianiz é a única correta entre as opções apresentadas.  
 

As sugestões bibliográficas apresentadas no edital do concurso, são a título de 
subsídio, servindo apenas como orientação ao candidato, não obrigando que as questões 
sejam elaboradas diretamente do texto da bibliografia sugerida. 

Face ao exposto, considerando que a questão encontra-se dentro do conteúdo 
programático do edital, em consonância com o que dispõe literalmente a legislação e que 
não existe erro formal na questão. 
 
QUESTÃO 32 

     A questão foi baseada no seguinte tópico do conteúdo programático do edital: 
“procedimentos associados à rede de computadores, internet e intranet”. 

A questão solicita que o candidato aponte a opção de nível de segurança no 
aplicativo Microsoft Internet Explorer 11 que corresponde exatamente as descrições 
expostas na questão, sendo a alternativa b) Médio-Alto a única correta entre as opções 
apresentadas.  

As sugestões bibliográficas apresentadas no edital do concurso, são a título de 
subsídio, servindo apenas como orientação ao candidato, não obrigando que as questões 
sejam elaboradas diretamente do texto da bibliografia sugerida. 
Face ao exposto, considerando que a questão encontra-se dentro do conteúdo 
programático do edital, em consonância com o que dispõe literalmente a legislação e que 
não existe erro formal na questão. 
 
QUESTÃO 33 
Anulada 
 
QUESTÃO 34 

     A questão foi baseada no seguinte tópico do conteúdo programático do edital:  
“Aplicativos para processamento de texto, planilhas eletrônicas e apresentações: 
conceitos e modos de utilização;°”. 

A questão solicita que seja apontado o resultado correto através do uso da função 
MARRED, presente no aplicativo Microsoft Excel 2013 e anteriores, função esta que 
arredonda um número para cima, afastando-o de zero, se o resto do número dividido por 
múltiplo for maior ou igual à metade do valor de múltiplo, de acordo com esta descrição, a 
alternativa a) 228 é a única correta entre as opções apresentadas.  



As sugestões bibliográficas apresentadas no edital do concurso, são a título de 
subsídio, servindo apenas como orientação ao candidato, não obrigando que as questões 
sejam elaboradas diretamente do texto da bibliografia sugerida. 
Face ao exposto, considerando que a questão encontra-se dentro do conteúdo 
programático do edital, em consonância com o que dispõe literalmente a legislação e que 
não existe erro formal na questão. 

   
QUESTÃO 35 

     A questão foi baseada no seguinte tópico do conteúdo programático do edital:  
“Aplicativos para processamento de texto, planilhas eletrônicas e apresentações: 
conceitos e modos de utilização;°”. 

A questão solicita que seja apontado o resultado correto através do uso de três 
simples funções (MAIÚSCULA, TEXTO e HOJE) presentes na versão 2013 do aplicativo 
Microsoft Excel, sendo a alternativa b) Mês atual por extenso (exemplo: AGOSTO) a 
única correta entre as opções apresentadas.  
 

As sugestões bibliográficas apresentadas no edital do concurso, são a título de 
subsídio, servindo apenas como orientação ao candidato, não obrigando que as questões 
sejam elaboradas diretamente do texto da bibliografia sugerida. 
Face ao exposto, considerando que a questão encontra-se dentro do conteúdo 
programático do edital, em consonância com o que dispõe literalmente a legislação e que 
não existe erro formal na questão. 
 
 
DIREITOS HUMANOS 
 
QUESTÃO 36 
     A questão foi baseada no seguinte tópico do conteúdo programático do edital:  
“Considerações sobre a polícia e os Direitos Humanos” , conforme o seguinte 
conteúdo programático “Balestreri, Ricardo. Direitos Humanos: Coisa de Polícia. 
Revista Dhnet, 2004. “Treze reflexões sobre Polícia e Direitos Humanos”. 
    A questão solicita que sejam analisadas três afirmativas, com base  no texto “Treze 
reflexões sobre Policia e Direitos Humanos”. Após a analise das afirmativas o candidato 
deve escolher entre as quatro alternativas apresentadas aquela que apresenta a síntese 
correta. 
    As alternativas da questão encontram se nas seguintes partes do referido texto: 
“METODOLOGIAS ANTAGÔNICAS 

7ª – (...) 
Em termos de inconsciente coletivo, o policial exerce função educativa arquetípica: 

deve ser “o mocinho”, com procedimentos e atitudes coerentes com a “firmeza 
moralmente reta”, oposta radicalmente aos desvios perversos do outro arquétipo que se 
lhe contrapõe: o bandido. (afirmativa I- linhas 3 a 5 da 7ª reflexão) 

CONCLUSÃO 
(...) 
O policial, pela natural autoridade moral que porta, tem o potencial de ser o mais 

marcante promotor dos Direitos Humanos, revertendo o quadro de descrédito social e 
qualificando-se como um personagem central da democracia. (afirmativa II- linhas 16 a 
18 da  conclusão) 
PERMANÊNCIA E ACOMPANHAMENTO 

10ª –(...) 



De qualquer forma, o zelo pelo respeito e a decência dos quadros policiais não 
cabe apenas ao Estado mas aos próprios policiais, os maiores interessados em 
participarem de instituições livres de vícios, valorizadas socialmente e detentoras de 
credibilidade histórica. (afirmativa III- linhas 19 a 21 da  reflexão 10)” 

Face ao exposto, considerando que a questão encontra-se dentro do conteúdo 
programático do edital, em consonância com o texto “Treze reflexões sobre Policia e 
Direitos Humanos” e que não existe erro formal na questão,e que todas as afirmativas 
apresentadas na questão (I, II e III) estão corretas e ainda, considerando que a questão 
apresenta apenas a alternativa D como resposta,  recurso indeferido. 
 
QUESTÃO 37 
A questão foi baseada no seguinte tópico do conteúdo programático do edital:  
“Considerações sobre a polícia e os Direitos Humanos” , conforme o seguinte 
conteúdo programático “Balestreri, Ricardo. Direitos Humanos: Coisa de Polícia. 
Revista Dhnet, 2004. “Treze reflexões sobre Polícia e Direitos Humanos”. 
 
    A questão solicita que seja apontada entre as alternativas apresentadas aquela que 
não é correta conforme o texto “Treze reflexões sobre Policia e Direitos Humanos”. Ou 
seja, entre as quatro alternativas apresentadas,  três são verdadeiras e uma delas é falsa. 
    As alternativas da questão encontram se no referido texto nas seguintes reflexões, 
entre as treze apresentadas: 
“CIDADANIA, DIMENSÃO PRIMEIRA 

1ª - O policial é, antes de tudo um cidadão, e na cidadania deve nutrir sua razão de 
ser. Irmana-se, assim, a todos os  membros da comunidade em direitos e 
deveres.  (alternativa A- linhas 1 a 3 da 1ª reflexão) 
RIGOR versus VIOLÊNCIA 

6ª - O uso legítimo da força não se confunde, contudo, com truculência.(A 
alternativa B é a resposta da questão pois afirma exatamente o contrário do que 
encontra-se no texto - linhas 1 e 2 da 6ª reflexão) 
DIREITOS HUMANOS DOS POLICIAIS-HUMILHAÇÃO versus HIERARQUIA 

11ª – (...) 
(...), polícia não funciona sem hierarquia. Há, contudo, clara distinção entre hierarquia e 
humilhação, entre ordem e perversidade. (alternativa C- linhas 4 e 5 da 11ª reflexão ) 
POLÍCIA E ‘SUPEREGO’  SOCIAL 

5ª – (...) 
A polícia é, portanto, uma espécie de superego social indispensável em culturas urbanas, 
complexas e de interesses conflitantes, contenedora do óbvio caos a que estaríamos 
expostos na absurda hipótese de sua inexistência. (alternativa C- linhas 9 a 11 da 5ª 
reflexão )” 

Face ao exposto, considerando que a questão encontra-se dentro do conteúdo 
programático do edital, em consonância com o texto “Treze reflexões sobre Policia e 
Direitos Humanos” e que não existe erro formal na questão,e que a questão apresenta 
apenas a alternativa B como resposta,  recurso indeferido. 
 
QUESTÃO 38 
     A questão foi baseada no seguinte tópico do conteúdo programático do edital:  “ 
“Direitos e Deveres Individuais e coletivos” , conforme o seguinte conteúdo programático 
“Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Título II, capítulo I – dos 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5°”. 



    A questão solicita que seja apontada entre as alternativas apresentadas aquela que 
não é correta conforme o disposto na Constituição Federal. Ou seja, entre as quatro 
alternativas apresentadas,  três são verdadeiras e uma delas é falsa. 
    O artigo 5° da Constituição Federal, assim dispõe: 
“Art. 5º (...) 

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão 
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; (alternativa A) 

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 
(alternativa B) 

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo 
nas hipóteses previstas em lei; (A alternativa C é a resposta da questão pois afirma 
que a regra  é que o civilmente identificado será submetido a identificação criminal. 
Para que a alternativa C pudesse ser considerada como correta ela deveria 
especificar em qual hipótese o civilmente identificado seria submetido a 
identificação criminal.) 

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial; (alternativa D)” 

Face ao exposto, considerando que a questão encontra-se dentro do conteúdo 
programático do edital, em consonância com o que dispõe literalmente a legislação e que 
não existe erro formal na questão,e que a questão apresenta apenas a alternativa C como 
resposta,  recurso indeferido. 
 
QUESTÃO 39 
A questão foi baseada no seguinte tópico do conteúdo programático do edital:  “ “Direitos 
e Deveres Individuais e coletivos” , conforme o seguinte conteúdo programático 
“Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Título II, capítulo I – dos 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5°”. 
    A questão solicita que seja apontada entre as alternativas apresentadas aquela que 
não é espécie de pena regulamentada por lei no Brasil, ou seja, entre as quatro 
alternativas apresentadas, apenas três são penas cuja lei brasileira regulamentará a 
individualização da mesma. 
    O artigo 5° da Constituição Federal, assim dispõe: 
“Art. 5º (...) 

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 
a) privação ou restrição da liberdade; (alternativa D) 
b) perda de bens; (alternativa B) 
c) multa; 
d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdição de direitos; (alternativa C) 
XLVII - não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; (alternativa A, resposta da questão pois não haverá 

pena de trabalhos forçados no ordenamento jurídico brasileiro) 
d) de banimento; 
e) cruéis; “ 
Face ao exposto, considerando que a questão encontra-se dentro do conteúdo 

programático do edital, em consonância com o que dispõe literalmente a legislação e que 
não existe erro formal na questão, e que a questão apresenta apenas a alternativa A 
como resposta,  recurso indeferido. 



 
QUESTÃO 40 
A questão foi baseada no seguinte tópico do conteúdo programático do edital:  “ “Direitos 
e Deveres Individuais e coletivos” , conforme o seguinte conteúdo programático 
“Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Título II, capítulo I – dos 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5°”. 
    A questão solicita que seja apontada entre as alternativas apresentadas aquela que 
não é correta conforme o disposto na Constituicao Federal. Ou seja, entre as quatro 
alternativas apresentadas,  três são verdadeiras e uma delas é falsa. 
    O artigo 5° da Constituição Federal, assim dispõe: 
“Art. 5º (...) 
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; (A alternativa C é a resposta da 
questão pois afirma, em desacordo ao disposto neste inciso que haverá juízo ou 
tribunal de exceção. ) 

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 
cominação legal; (alternativa A) 

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; (alternativa B) 
 
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 

de reclusão, nos termos da lei; (alternativa D) 
Face ao exposto, considerando que a questão encontra-se dentro do conteúdo 

programático do edital, em consonância com o que dispõe literalmente a legislação e que 
não existe erro formal na questão,e que a questão apresenta apenas a alternativa C como 
resposta,  recurso indeferido. 
 


