PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA
ANO DE 2019
 LEIA ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES
1. Aguarde a autorização do Fiscal de Sala para iniciar a leitura das questões da prova.
2. Antes de dar início à resolução da prova, assinar o Cartão Resposta. Cartão Resposta sem assinatura e ou
preenchido a lápis, o candidato será ELIMINADO do Processo Seletivo.
3. Confira se todas as páginas deste Caderno de Questões estão devidamente impressas, e se ele se constitui de 40
(quarenta) questões com 05 alternativas cada.
4. Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar qualquer esclarecimento sobre a resolução das
questões: esta tarefa é obrigação exclusiva do candidato.
5. Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si.
6. É proibida também a utilização de qualquer tipo de equipamentos eletrônicos ou material impresso na forma do
Edital 01/2019.
7. Não dobre, amasse ou escreva em seu Cartão Resposta, apenas confira seus dados, leia as instruções com
atenção para seu preenchimento e assine no local indicado, pois em hipótese alguma ele será substituído.
8. Entre as alternativas (a, b, c, d, e), marque apenas uma com caneta esferográfica azul ou preta, preenchendo
toda área de opção, sem ultrapassar os seus limites. Não use borracha.
9. No Cartão Resposta está indicada a forma de marcação correta e as formas de marcação incorreta. O candidato
que não realizar o preenchimento de forma correta será ELIMINADO do Processo Seletivo.
10. A prova terá a duração de 3:00 hrs (três), podendo o candidato deixar o local de prova após 1:00 hr (uma
hora) sem o Caderno de Provas.
11. O candidato só poderá sair com o Caderno de Prova depois de transcorrido 2:00 hrs (duas horas) de prova.
12. O candidato que deixar o local de prova antes de decorrido 1:00 hr (uma hora) do seu início, será
ELIMINADO do Processo Seletivo.
13. O gabarito desta prova estará disponível no site www.brbconsultoria.com.br, conforme cronograma de
atividades.
14. Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deverá seguir as orientações constantes
do Edital 01/2019, durante os prazos previstos.

MOTORISTA “D”

___________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
Banca Examinadora e Realizadora:
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QUESTÕES DE 01 A 10
LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 03
COMO UM FILHO QUERIDO
Tendo agradado ao marido nas primeiras semanas de
casados, nunca quis ela se separar da receita daquele bolo.
Assim, durante 40 anos, a sobremesa louvada compôs sobre
a mesa o almoço de domingo, e celebrou toda data em que
o júbilo se fizesse necessário. Por fim, achando ser chegada
a hora, convocou ela o marido para o conciliábulo apartado
no quarto. E tendo decidido ambos, comovidos, pelo ato
solene, foi a esposa mais uma vez à cozinha assar a massa
açucarada, confeitar a superfície. Pronto o bolo, saíram
juntos para levá-lo ao tabelião, a fim de que se lavrasse ato
de adoção, tornando-se ele legalmente incorporado à família,
com direito ao prestigioso sobrenome Silva, e nome
Hermógenes, que havia sido do avô.
Fonte: COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Rocco,
1986. p.57.

01. No texto
a) O casal está em processo de divórcio por isso vão até o
tabelionato.
b) Registrar o nome do filho que não tinha registro.
c) Lavrar o ato de adoção do bolo, e assim, incorporá-lo à
família como um filho querido com direito ao sobrenome da
família Silva.
d) O casal irá oficializar o ato de adoção de uma criança,
para que a mesma receba o nome do seu avô paterno,
Hermógenes.
e) O casal vai se casar.
02. Pode-se assinalar como sinônimo da palavra
“conciliábulo” a seguinte expressão:
a) Perseguição.
b) Discussão.
c) Briga.
d) Assembleia.
e) Disputa.
03. No trecho “celebrou toda data em que o júbilo se
fizesse necessário.” E refere:
a) Ao bolo.
b) Ao marido.
c) À esposa.
d) Ao filho adotivo.
e) Ao tabelião.
04. Lei o texto para responder a questões:
Porquinho-da-Índia
Quando eu tinha seis anos
Ganhei um porquinho-da-índia.
Que dor de coração me dava
Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão!
Levava ele prá sala
Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos
Ele não gostava:

Queria era estar debaixo do fogão.
Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas...
- O meu porquinho-da-índia foi minha primeira namorada.
(Manuel Bandeira)

Assinale a alternativa correta:
a) A temática do texto se encontra no passado, em uma
lembrança aparentemente distante, propondo que o
porquinho-da-índia já não existe no aspecto real.
b) O texto não pode ser considerado um poema, pois não
possui rima nem simetria entre o verso.
c) Percebe-se no contexto que o eu-lírico e sente feliz, pois
eu porquinho-da-índia correspondia suas expectativas e
emoções.
d) O porquinho-da-índia foi considerado a primeira
namorada do autor, pois eles tinham um relacionamento
amoroso.
e) Manuel Bandeira é considerado um dos principais autores
do realismo brasileiro, no poema “porquinho-da-índia”
percebe-se a preocupação em retratar problemas sociais.
LEIA O TEXTO PARA RESPONDER AS QUESTÕES 05 E
06.
SOU CONTRA A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL
A brutalidade cometida contra os dois jovens em São
Paulo reacendeu a fogueira da redução da idade penal. A
violência seria resultado das penas que temos previstas em
lei ou do sistema de aplicação das leis? É necessário também
pensar nos porquês da violência já que não há um único
crime.
De qualquer forma, um sistema socioeconômico
historicamente desigual e violento só pode gerar mais
violência. Então, medidas mais repressivas nos dão a falsa
sensação de que algo está sendo feito, mas o problema só
piora.
Por isso, temos que fazer as opções mais eficientes e
mais condizentes com os valores que defendemos. Defendo
uma sociedade que cometa menos crimes e não que puna
mais. Em nenhum lugar do mundo houve experiência
positiva de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema
penal. Fazer isso não diminuirá a violência e formará mais
quadros para o crime. Além disso, nosso sistema penal como
está não melhora as pessoas, ao contrário, aumenta sua
violência.
O Brasil tem 400 mil trabalhadores na segurança pública
e 1,5 milhão na segurança privada para uma população que
supera 171 milhões de pessoas. O problema não está só na
lei, mas na capacidade para aplicá-la.
Sou contra a redução da idade penal porque tenho
certeza que ficaremos mais inseguros e mais violentos. Sou
contra porque sei que a possibilidade de sobrevivência e
transformação destes adolescentes está na correta aplicação
do ECA. Lá estão previstas seis medidas diferentes para a
responsabilização de adolescentes que violaram a lei.
Agora não podemos esperar que adolescentes sejam
capturados pelo crime para, então, querer fazer mau uso da
lei. Para fazer o bom uso do ECA é necessário dinheiro,
competência e vontade. Sou contra toda e qualquer forma
de impunidade. Quem fere a lei deve ser responsabilizado.
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Mas reduzir a idade penal, além de ineficiente para atacar o
problema, desqualifica a discussão. Isso é muito comum
quando acontecem crimes que chocam a opinião pública, o
que não respeita a dor das vítimas e não reflete o tema
seriamente.
Problemas complexos não serão superados por
abordagens simplórias e imediatistas. Precisamos de
inteligência, orçamento e, sobretudo, um projeto ético e
político de sociedade que valorize a vida em todas as suas
formas.
Nossos jovens não precisam ir para a cadeia. Precisam
sair do caminho que os leva lá. A decisão agora é nossa: se
queremos construir um país com mais prisões ou com mais
parques e escolas.
Fonte: ROSENO, Renato. Coordenador do CEDECA - Ceará e da ANCED Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente

05. O texto lido:
a) É uma resenha de um livro publicado.
b) Trata-se de um manual de instruções de como lidar com
a violência
c) Trata-se de um artigo de opinião, pois o autor apresenta
sua opinião sobre a redução da maioridade penal e traz
possíveis soluções para essas questões.
d) É uma cartilha que orienta as pessoas sobre a redução da
maioridade penal.
e) É uma narrativa ficcional que traz um enredo e
personagens dentro de um determinado tempo e espaço.
06. O que, segundo o texto, motivou a discussões
sobre a redução da maioridade penal:
a) A violência dentro das escolas.
b) A superlotação das cadeias.
c) A falta de orçamento para manter os jovens no centro de
reabilitação.
d) Uma reportagem de jornal sobre a redução da
maioridade penal.
e) Um ataque cometido contra dois jovens.
07. Observe a tirinha de Chico Bento

Assinale a resposta que mais se adequa a fala do
garoto:
a) Chico Bento compreende que o barbeiro ao qual a
professora se referiu é o profissional que corta cabelo e não
o inseto.
b) A professora se equivocou não explicando que tipo de
barbeiro se tratava
c) Não há possibilidade de haver confusão visto que só ha
um sentido possível para a palavra barbeiro.
d) Chico Bento entendeu que o barbeiro em questão é o
inseto, ele só está inseguro.
e) A confusão do garoto ocorre quando ele entende que o
barbeiro profissional que corta cabelo é quem transmite
doença de chaga.
08. O texto abaixo tem por finalidade:
INGREDIENTES
01 lata de leite condensado
04 ovos
02 ½ xícaras (chá) de leite
MODO DE PREPARO
1. Pré-aqueça o forno a 200 ºC (temperatura média).
2. Numa tigela pequena, quebre um ovo de cada vez e
transfira para o liquidificador. Bata os ovos sozinhos, apenas
para misturar. Junte os outros ingredientes e bata até ficar
liso.
3. Coloque a fôrma caramelada dentro de uma assadeira
(para assar em banho-maria). Transfira a massa do pudim
para a fôrma. Leve a assadeira com a fôrma ao forno, e só
então regue com a água fervente, até cobrir metade da
fôrma do pudim. Deixe assar por cerca de 1 hora – o tempo
pode variar de acordo com o modelo e tipo de forno. O
pudim está pronto quando a superfície estiver firme, mas
com o interior ainda cremoso – ele termina de firmar
enquanto esfria.
4. Retire o pudim do forno e deixe amornar antes de levar
para a geladeira. Deixe gelar por pelo menos 3 horas antes
de desenformar (se preferir, prepare o pudim no dia
anterior).
5. Para desenformar, passe a base da forma sobre a chama
do fogão aceso, apenas para soltar a calda. Cubra a forma
com um prato com borda alta e vire de uma só vez. Deixe
toda a calda escorrer sobre o pudim e sirva a seguir.
Assinale a alternativa correta:
a) Narrar.
b) Instruir.
c) Relatar.
d) Informar.
e) Argumentar.
09. O texto abaixo:
O HOMEM E A DONINHA
Um homem armou uma ratoeira; sucedeu cair nela uma
doninha. Vendo-se preso, suplicou-lhe o malfazejo animal
que se lembrasse dos benefícios que lhe havia feito,
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limpando-lhe a casa de ratos e de animais daninhos. Não
serei ingrato, respondeu-lhe o homem, pois nada fizeste com
atenção de servir-me; só tratavas de fartar-te: se ratos não
houvesses achado, terias despovoado o meu galinheiro.
MORALIDADE: Muitos querem que aceitemos como obséquio o que só fazem
por prazer ou utilidade própria.

a) Trata-se de uma página de diário, pois o narrador conta
fatos de seu cotidiano.
b) Não pode ser uma fábula visto que ha um personagem
humano na história.
c) Trata-se de uma fábula, pois apresenta seres inanimados
com atitudes humanas e um ensinamento para a vida.
d) É uma fábula, pois esse tipo de texto tem sempre
estrutura curta com menos de um parágrafo.
e) É uma anedota devido seu cunho humorístico.
10. Assinale a frase que não apresenta sentido
conotativo:
a) O competidor agarrou a vitória com as mãos.
b) A asas do avião partiram-se ao meio.
c) As crianças felizes dão asas imaginação.
d) A mão calejada do trabalhado contam sua história.
e) Morreu de rir quando seu irmão lhe fez cócegas.
QUESTÕES DE 11 A 20
CONHECIMENTOS GERAIS

11. A Bahia está situada no Nordeste brasileiro,
sendo a maior em população e em extensão
desta região. Assinale a alternativa correta que
corresponde a quais estados fazem divisa com a
Bahia:
a) São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.
b) Piauí, Espírito Santo e Tocantins.
c) Minas Gerais, Alagoas e Rio de Janeiro.
d) Santa Catarina, Goiás e Ceará.
e) Goiás, Sergipe, e Mato Grosso.
12. Como é chamado quem nasce em Bom
Jesus da Serra? Assinale apenas uma alternativa
correta.
a) Baiano.
b) Bom-serrense.
c) Bom-jesuense.
d) Vitoriano.
e) Bom-jesuense-serrense.
13. O território baiano possui uma vasta
cultura, rica em manifestações culturais e
folclóricas. Dentre este contexto, assinale a
alternativa que não se encaixa nas
manifestações culturais da Bahia:
a) Maculêlê.
b) Capoeira

c) Chegança.
d) Caretas do Acupe.
e) Fandango.
14. A independência da Bahia foi estabelecida
no ano de:
a) 1824.
b) 1827.
c) 1823.
d) 1821.
e) 1830.
15. A
vegetação
sempre
depende,
exclusivamente, do clima da região e a Bahia é
rica na diversidade de vegetação. Assinale a
alternativa
que
possui
a
vegetação
predominante no território baiano:
a) Floresta tropical.
b) Cerrado.
c) Mangues.
d) Caatinga.
e) Mata das Araucárias.
16. O governo brasileiro, em novembro de 2017
achou uma importante fonte de reserva.
Assinale alternativa que condiz com o produto
explorado:
a) Petróleo.
b) Estanho.
c) Ouro.
d) Manganês.
e) Prata.
17. Dentre os produtos da agricultura brasileira,
destaca-se
um
bastante
importante
nacionalmente e para a exportação brasileira.
Assinale a alternativa que destaca este produto:
a) Feijão.
b) Café.
c) Algodão.
d) Milho.
e) Soja.
18. “____________”
é
a discriminação
social baseada no conceito de que existem
diferentes raças humanas e que uma é superior
às outras. Esta noção tem base em diferentes
motivações, em especial as características
físicas e outros traços do comportamento
humano”. Assinale a alternativa que possui a
palavra que se
encaixa no espaço:
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a)
b)
c)
d)
e)

Bullyng.
Racismo.
Convencionalismo.
Injúria.
Balbúrdia.

19. A Bahia possui alguns tipos de relevo,
assinale a alternativa correta sobre o tipo
predominante:
a) Planície Fluvial.
b) Planície Lacustre.
c) Planalto Balsático.
d) Planalto Sedimentar.
e) Depressões.
20. No quesito relevo baiano, o ponto mais alto
da Bahia é:
a) Pico do Frade.
b) Pico da Madalena.
c) Pico do dedo de Deus.
d) Pico do Barbado.
e) Pico das Almas.
QUESTÕES DE 21 A 30
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Com relação às normas de circulação e conduta
(veículos), a alternativa INCORRETA é:
a) A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindose as exceções devidamente sinalizadas.
b) O condutor deverá guardar distância de segurança lateral
e frontal entre o seu veículo e demais veículos, bem como
em relação ao bordo da pista, desconsiderando a velocidade
e condições do local, da circulação, do veículo e das
condições climáticas.
c) A faixa da esquerda é reservada para o deslocamento de
veículos em maior velocidade e ultrapassagens.
d) Os veículos maiores e mais pesados deverão ocupar a
faixa da direita.
e) Os veículos que estiverem em efetivo serviço de
urgência, com alarme sonoro e iluminação vermelha ligados,
terão prioridade de trânsito, livre circulação, estacionamento
e parada.
22. Sobre os conhecimentos básicos de mecânica e
eletricidade veicular assinale V para as alternativas
Verdadeiras e F Para as alternativas Falsas:
( ) O sistema de carga e partida é formado pela
bateria e pelo motor de partida e tem como objetivo
promover as primeiras rotações do motor.
( ) O sistema purificador de ar não precisa ser
substituído em uma quilometragem especificada,
podendo permanecer sem trocas até que o
proprietário deseje.

( ) A válvula termostática permite que o líquido de
arrefecimento passe para o radiador controlando a
temperatura do motor.
Qual alternativa correta:
a) V – V – F.
b) V – F – F.
c) F – F – V.
d) V – F – V.
e) F – V – F.
23. Em janeiro de 2016 passou a valer nova lei (nº
13.160) que alterou o Código de Trânsito Brasileiro
em questões relacionadas à apreensão, remoção e
leilão de veículos. Entre as medidas, o prazo para que
automóveis
recolhidos
em
pátios
sejam
encaminhados para leilão passou a ser de:
a) 120 dias.
b) 90 dias.
c) 30 dias.
d) 180 dias.
e) 60 dias.
24. Todas as alternativas abaixo competem ao
CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), conforme
artigo 12 do Código de Trânsito Brasileiro, EXCETO:
a) Estabelecer as normas regulamentares referidas neste
Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito.
b) Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito,
objetivando a integração de suas atividades.
c) Criar Câmaras Temáticas.
d) Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI.
e) Zelar pela pluralidade e cumprimento das normas
contidas neste Código e nas resoluções complementares.
25. Sobre direitos e deveres do cidadão no trânsito,
observe as seguintes afirmações:
I. É dever do cidadão transitar sem constituir
perigo ou obstáculo para os demais elementos do
trânsito.
II. O cidadão pode sugerir alterações a qualquer
Artigo ou Norma do Código de Trânsito Brasileiro e
deverá receber resposta.
III. O cidadão que não cumpre os seus deveres
poderá ser advertido ou multado e deverá respeitar
sempre as autoridades, não podendo nunca cobrar
educação para o trânsito.
IV. É direito do cidadão utilizar via segura,
entretanto, a sinalização nem sempre é necessária,
não sendo essa tão importante.
a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
c) Todas as alternativas estão incorretas.
d) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
26. A velocidade é um grande fator de risco de
acidentes de trânsito. Dirigir com a velocidade
correta é uma maneira de evitar acidentes,
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praticando dessa forma direção defensiva. Sobre a
velocidade máxima permitida para cada via as
informações estão incorretas apenas na alternativa:
a) Em rodovias - 90Km/h para automóveis e camionetas.
b) Em vias urbanas - 60Km/h nas vias artérias.
c) Em vias urbanas - 40Km/h nas vias coletoras.
d) Em vias urbanas - 80Km/h nas vias de trânsito rápido.
e) Em vias urbanas - 30Km/h nas vias locais.

existência de combustível suficiente para chegar ao
local de destino é:
a) Da empresa contratante.
b) Do frentista do posto.
c) Do condutor do veículo.
d) De um fiscal da empresa contratante.
e) De um mecânico da empresa contratante.
30. O que indica esta placa?

27. O artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro,
versa sobre o crime de homicídio culposo na direção
de veículo automotor. Conforme o artigo citado, a
pena para a prática deste crime será de:
a) Detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor.
b) Detenção, de três a quatro anos, e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor.
c) Reclusão, de três a quatro anos, e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor.
d) Reclusão, de dois a quatro anos, e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor.
e) Detenção de cinco anos, e suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor.
28. Observe as seguintes situações no trânsito e
assinale a alternativa onde a ordem numérica
corresponde às infrações: Leve, média, grave e
gravíssima, exatamente nessa ordem:
COLUNA 01

a)
b)
c)
d)
e)

Proibido estacionar.
Proibido ultrapassar.
Proibido virar à direita.
Proibido parar em fila dupla.
Ultrapassagem permitida.

31. Sobre
a
sinalização
de
trânsito,
mais
especificamente os sinais de regulamentação, todas
as alternativas estão corretas, exceto:
a) Sua função é informar aos condutores da via sobre as
limitações, obrigações e proibições no uso das vias.
b) São de formato circular (exceto de “Pare” e “Dê a
preferência”), com fundo branco, letras e símbolos na cor
preta.
c) A borda é na cor vermelha, assim como uma tarja que
corta a placa, também na cor vermelha, indicando proibição.
d) Desrespeitar essas placas não constitui infração de
trânsito.
e) Um exemplo desse tipo de sinalização é a placa de
proibido estacionar.

1) Leve
2) Média

32. O que sinaliza essa placa?

3) Grave
4) Gravíssima
COLUNA 02
( ) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de
segurança, conforme previsto no art. 65.
( ) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis
à segurança.
( ) Dirigir ameaçando os pedestres que
atravessando a via pública ou os demais veículos.

estejam

( ) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou
substâncias.
a)
b)
c)
d)
e)

2
4
1
2
4

–
–
–
–
–

4–
3–
4–
3–
2–

1
2
2
1
1

– 3.
– 1.
– 3.
– 4.
– 3.

29. A responsabilidade de verificar a existência e as
boas condições do funcionamento dos equipamentos
de uso obrigatório, bem como assegurar-se da

a) Possibilidade de um animal selvagem cruzar a via
repentinamente.
b) Esta é uma via sem saída.
c) Retorno.
d) Área utilizada para o lazer de crianças, como uma praça
com playground.
e) Curva acentuada.
33. Conforme artigo 143 do Código de Trânsito
Brasileiro, para dirigir transporte de carga, cujo peso
bruto total exceda 3.500Kg é necessário categoria:
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a)
b)
c)
d)
e)

D.
E.
A.
C.
B.

34. Categoria à qual pertencem os veículos de

placas com letras vermelhas em fundo branco.
a) Particular.
b) Diplomático.
c) Fabricante.
d) Aprendizagem.
e) Representação.
35. Um condutor que é soldado do exército foi

parado pela Polícia Rodoviária Federal e foi
constatado que a sua habilitação estava vencida
há 29 dias. Nessa condição qual a gravidade da
infração deste condutor?
a) Leve.
b) Média.
c) Não há gravidade nem infração, pois a CNH tem
validade estendida até 30 dias após o vencimento.
d) Gravíssima.
e) Existe a infração, mas não tem gravidade nem
penalidade, pois o condutor é um militar.
36. De acordo com o artigo 166 do Código de
Trânsito Brasileiro, confiar ou entregar a direção de
veículo a pessoa que, mesmo habilitada, por seu
estado físico ou psíquico, não estiver em condições de
dirigi-lo com segurança, consiste em infração:

a)
b)
c)
d)
e)

Leve.
Média.
Não há infração.
Gravíssima.
Grave.

37. Quais dos órgãos abaixo não compõem o Sistema
Nacional de Trânsito?
a) Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
b) Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN.
c) Polícia Rodoviária Federal.
d) Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal.
e) Conselho de Internacional de Trânsito.
38. As placas a seguir, denominadas R-4a e R-4b,
representam, respectivamente:

a) Proibido virar à direita e proibido virar à esquerda,
respectivamente.
b) Proibido ultrapassar pela esquerda e pela direita,
respectivamente.
c) Proibido estacionar em ambos os lados da via,
respectivamente.
d) Proibido permanecer nas vias laterais da via,
respectivamente.
e) Proibido parar na faixa da direita e da esquerda,
respectivamente.
39. Com relação à veiculação de mensagens
educativas
de trânsito,
qual
das
seguintes
alternativas abaixo é a correta:
a) Os dados das campanhas de educação no trânsito podem
ser divulgados podem ser realizadas somente na Semana
Nacional de Trânsito.
b) As normas para as peças publicitárias destinadas a
divulgação e promoção de produto oriundo da indústria
automobilística ou afim, são válidas apenas para as
modalidades outdoor, televisão e internet.
c) É opcional, quando se tratar de publicidade veiculada em
outdoor instalado à margem de rodovia, fora da respectiva
faixa de domínio.
d) Toda peça publicitária destinada à divulgação de veículos
rodoviários automotores, nos meios de comunicação social,
incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a
ser conjuntamente veiculada.
e) Em caso de reincidência na veiculação de publicidade
feita em desacordo com as condições estabelecidas no CTB,
é prevista multa com valor dez vezes superior.
40. Sobre os objetivos básicos do Sistema Nacional
de Trânsito, assinale V para Verdadeiro e F para
Falso.
( ) Estabelecer diretrizes da Política Nacional de
Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao
conforto, à defesa ambiental e à educação para o
trânsito, e fiscalizar seu cumprimento.
( ) Fixar, mediante normas e procedimentos, a
padronização de critérios técnicos, financeiros e
administrativos para a execução das atividades de
trânsito.
( ) Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes
de informações entre os seus diversos órgãos e
entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a
integração do Sistema.
Qual alternativa correta:
a) V – V – V.
b) F – F – V.
c) V – V – F.
d) F – V – V.
e) F – F – F.
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Educação gera conhecimento. Conhecimento gera sabedoria. E só um povo sábio pode mudar o seu destino.
Samuel Lima.

