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Disciplina: Conhecimentos Específicos 

QUESTÃO 31.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que o Edital não informou sobre o conteúdo de conhecimentos 
específicos cobrado na prova; que foi cobrado na prova conteúdo de Direito Constitucional e 
não matéria específica para a vaga do cargo. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Da Organização Político-Administrativa; Da União; Dos Estados Federados, Dos 

Municípios; Do Distrito Federal e dos Territórios. 

Portanto, a matéria objeto da questão está prevista no Edital, sendo os recursos 

improcedentes. 

 QUESTÃO 32.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito Constitucional e não 
matéria específica para a vaga do cargo; que há duas alternativas incorretas. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Dos princípios fundamentais”, sendo que este conteúdo é tratado na Constituição 

Federal de 1988, nos artigos 1º ao 4º.  

Também improcedente o argumento de que há duas alternativas incorretas, pois a questão 

corresponde à literalidade do artigo 3º da Constituição Federal, abaixo transcrito: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

Pelas razões expostas, os recursos são improcedentes e a banca ratifica a alternativa “D”, 

como a única que atende ao enunciado da questão.  

QUESTÃO 33.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta ausência de objetividade da questão; que não há alternativa a ser 
marcada para a referida questão; que foi cobrado na prova conteúdo de Direito Constitucional e 
não matéria específica para a vaga do cargo. 
 



JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Dos direitos e garantias fundamentais”, sendo que o conteúdo objeto da questão está 

previsto literalmente no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 

Também improcedente o argumento em relação ao fato de que não há alternativa a ser 

marcada e sobre a ausência de objetividade da questão, pois a mesma corresponde à 

literalidade do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, abaixo transcrito: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem; 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença. 

Portanto, a resposta a ser assinalada deve ser a alternativa “C”, sendo a única que atende ao 
enunciado da questão. 
 

Pelas razões expostas, os recursos são improcedentes.  

QUESTÃO 34.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

O recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos específicos, não 
podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de motorista. 

 

JUSTIFICATIVA:  

As questões de 31 até 45 são de conhecimentos específicos para todos os cargos de nível 
intermediário, abrangendo noções das disciplinas de Direito Constitucional e Administrativo. Já 
os conteúdos das questões 46 a 80 correspondem às partes específicas para cada cargo.  
Assim, não assiste razão ao recurso. 

QUESTÃO 35.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

 
Há dois recursos: 
 
O primeiro recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos específicos, 
não podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de motorista. 
 
O segundo recurso pede a anulação alegando que a questão correta seria a letra “C” e não a 
letra “A”, de acordo com o artigo 21 da CF/88. 
 

JUSTIFICATIVA:  

 

Quanto ao primeiro recurso, as questões 31 até 45 são de conhecimentos específicos para 

todos os cargos de nível intermediário, abrangendo noções das disciplinas de Direito 

Constitucional e Administrativo. Já os conteúdos das questões 46 a 80 correspondem às 

questões específicas para cada cargo. Assim, não assiste razão ao recurso. 



Quanto ao segundo recurso, o mesmo não deve ser provido, pois a resposta correta é a opção 

“A”, pois a matéria desta alternativa é da competência comum dos entes federados (União. 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e as demais alternativas não correspondem à 

competência comum entre os mesmos entes. Abaixo segue a questão n. 35 e os artigos da 

Constituição que contemplam a veracidade da alternativa “A”. 

35. Nos termos da Constituição Federal de 1988 é competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios: 
 

(A) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 
(Resposta correta: competência comum dos entes federados – art. 23, VI) 

(B) Legislar sobre trânsito e transporte. (competência privativa da União – art. 22, XI) 
(C) Assegurar a defesa nacional. (competência da União – art. 21, III) 
(D) Emitir moeda. (competência da União – art. 21, VII) 

 
 

Art. 21. Compete à União: 
III - assegurar a defesa nacional; 
VII - emitir moeda; 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
XI - trânsito e transporte; 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

Pelas razões expostas, restam improcedentes os recursos, sendo a alternativa “A” a única que 

atende ao enunciado da questão.  

QUESTÃO 36.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

 

Há dois recursos: 
O primeiro recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos específicos, 
não podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de motorista. 
O segundo recurso pede a anulação alegando que a questão não segue exatamente a redação 
do texto constitucional, restando incorreta a alternativa do gabarito. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Quanto ao primeiro recurso, as questões 31 até 45 são de conhecimentos específicos para 
todos os cargos de nível intermediário, abrangendo noções das disciplinas de Direito 
Constitucional e Administrativo. Já os conteúdos das questões 46 a 80 correspondem às partes 
específicas para cada cargo. Assim, não assiste razão ao recurso. 
Quanto ao segundo recurso, a alternativa correta é a alternativa “A”, pois o fato de não 
corresponder à literalidade do artigo constitucional não significa que a alternativa está errada. A 
questão aborda assuntos sobre composição do Poder Legislativo e sistemas majoritário e 
proporcional de eleição, estando correta apenas a referida alternativa porque está de acordo 
com o previsto na Constituição Federal de 1988, art. 45. Abaixo a questão e o texto 
constitucional demonstrando que a alternativa, conforme o gabarito, está correta, bem como o 
que está errado nas demais alternativas. 

QUESTÃO  36 

Nos termos da Constituição Federal de 1988 marque a alternativa CORRETA. Sobre o 

Poder Legislativo Federal: 

 

(A) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo 

sistema proporcional e o Senado Federal compõe-se de representantes dos 

Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. 



(B) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo 

sistema majoritário e o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados 

e do Distrito Federal, eleitos segundo o sistema proporcional. 

(C) O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo 

Distrito Federal, será estabelecido por lei estadual, proporcionalmente à 

população. 

(D) Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de 

suas Comissões serão tomadas pela maioria qualificada dos votos, presente a 

maioria simples de seus membros. 

 

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo 

sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. 

§ 1º - O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo 

Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à 

população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que 

nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta 

Deputados. 

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito 

Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. 

Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de 

suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de 

seus membros. 

Portanto, a banca ratifica a alternativa “A”  como sendo a única que atende ao enunciado. 

QUESTÃO 37.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

O recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos específicos, não 
podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de motorista. 

 

JUSTIFICATIVA:  

As questões 31 até 45 são de conhecimentos específicos para todos os cargos de nível 
intermediário, abrangendo noções das disciplinas de Direito Constitucional e Administrativo. Já 
os conteúdos das questões 46 a 80 correspondem às partes específicas para cada cargo.  
Assim, não assiste razão ao recurso. 

QUESTÃO 38.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

Há dois recursos: 
 
O primeiro recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos específicos, 
não podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de motorista. 
O segundo recurso pede a anulação alegando que haveria mais de uma alternativa correta 
informando que o membro do Poder Judiciário não poderia exercer outra função ou cargo. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Quanto ao primeiro recurso, as questões de  31 até 45 são de conhecimentos específicos 

para todos os cargos de nível intermediário, abrangendo noções das disciplinas de 

Direito Constitucional e Administrativo. Já os conteúdos das questões 46 a 80 



correspondem às partes específicas para cada cargo. Assim, não assiste razão ao 

recurso. 

Quanto ao segundo recurso, apenas a alternativa “B” está correta, pois quanto à opção 

“A” os magistrados estão autorizados a exercer o magistério. Abaixo a questão e o texto 

constitucional demonstrando que a alternativa, conforme o gabarito, está correta e o que 

está errado nas demais. 

QUESTÃO  38 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 marque a alternativa CORRETA: 

 

(A) Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outro tipo 

de cargo ou função. 

(B) Os juízes gozam da garantia da vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será 

adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse 

período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais 

casos, de sentença judicial transitada em julgado. 

(C) Aos juízes não é atribuída a garantia da inamovibilidade. 

(D) Aos juízes não é vedado receber custas ou participação em processo 

 

Constituição Federal 

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: 

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, 

dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz 

estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado; 

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII; 

Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de 

magistério; 

II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo; 

Portanto, a banca ratifica a alternativa “B” como sendo a única que atende ao enunciado. 

QUESTÃO 39.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direto 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo; que a 
alternativa correta a ser marcada é diversa da prevista no gabarito preliminar. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão n. 39 está prevista 

expressamente no Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – 

Nível intermediário”, na parte: Noções de Direito Administrativo – Improbidade Administrativa 

(Lei n. 8.429/92). 

Também improcedente o argumento de que a alternativa correta a ser marcada é diversa da 

prevista no gabarito preliminar, pois a questão corresponde à literalidade da Lei de 

improbidade, nos termos dos artigos abaixo transcritos: 

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que 

transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 

qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas 

entidades mencionadas no artigo anterior. 



O artigo anterior (1º e respectivo parágrafo único) faz parte do conteúdo do Certame previsto 

no Edital e também serve de embasamento para responder corretamente a questão em tela. 

Assim dispõe o mencionado artigo: 

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra 
a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao 
patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na 
forma desta lei. 

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade 
praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal 
ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, 
limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição 
dos cofres públicos. 

Os demais artigos abaixo transcritos e que também estão previstos enquanto conteúdo, na 

forma do Edital, devem ser igualmente analisados para a solução correta desta questão. 

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar 

enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito 

representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir 

qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, 

função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 

 Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 

legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 

cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade 

do fato. 

Portanto, a única resposta correta a ser assinalada é a alternativa “C”, restando improcedentes 

os recursos.  

QUESTÃO 40.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direto 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo; que a matéria 
cobrada na questão não estava prevista no Edital. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Noções de Direito Administrativo – Contratos Administrativos: Licitação: conceito, 

peculiaridades e espécies.  

A matéria de Contratos Administrativos vem estabelecida na Lei n. 8.666/93 (Lei geral das 

Licitações) e o conteúdo cobrado na questão está previsto no corpo do artigo 55 da referida 

Lei, abaixo transcrito: 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento 
das obrigações e a do efetivo pagamento;  



V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 
programática e da categoria econômica;  
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e 
à proposta do licitante vencedor; 
 

Pelas razões expostas, os recursos são improcedentes.  

Portanto, a banca ratifica a alternativa “D” como sendo a única que atende ao enunciado. 

QUESTÃO 41.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direto 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Noções de Direito Administrativo – Princípios básicos da Administração.  

Os princípios básicos da Administração Pública estão previstos expressamente no corpo do art. 

37, da Constituição Federal de 1988, abaixo transcrito: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

Pelas razões expostas, os recursos são improcedentes.  

Portanto, a banca ratifica a alternativa “A” como sendo a única que atende ao enunciado. 

QUESTÃO 42.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direto 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo; que há mais de 
duas alternativas corretas e/ou verdadeiras (opções “A” e “C”); que a opção marcada no 
gabarito preliminar não é a alternativa correta; que a alternativa correta é a opção “D”; que o 
conteúdo da licitação não está previsto na Lei n. 8.666/93. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Noções de Direito Administrativo – Licitação: conceito, finalidades, dispensa, 

inexigibilidade e modalidades.  

A questão apresenta o seguinte teor: 
 
42. Sobre o processo licitatório previsto na Lei nº 8.666/93, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) É inexigível a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
(Não é caso de inexigibilidade, mas de dispensa – art. 24, III) 

(B) É causa de inexigibilidade de licitação quando as propostas apresentadas consignarem 
preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional. 
(Não é caso de inexigibilidade, mas de dispensa – art. 24, VII) 

(C) Poderá haver dispensa de licitação quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas. 
(Resposta correta, nos termos do art. 24, V) 



(D) É dispensável a licitação para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 
(Não é caso de dispensa, mas de inexigibilidade, nos termos do art. 25, III). 

 
Desta forma, a questão corresponde à literalidade da Lei n. 8.666/93, nos termos dos artigos 
abaixo transcritos: 
 
Art. 24.  É dispensável a licitação:  
III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 
VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos 
praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais 
competentes, casos em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, persistindo a 
situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao 
constante do registro de preços, ou dos serviços; 
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder 
ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas; 

 
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
 
Portanto, a banca ratifica a alternativa “C” como sendo a única que atende ao enunciado, 
restando improcedentes os recursos. 

QUESTÃO 43.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direto 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão n. 43 está prevista 

expressamente no Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – 

Nível intermediário”, na parte: “Noções de Direito Administrativo – Administração Pública: 

Organização Administrativa (administração direta e indireta, entidades paraestatais). 

Por tal, a resposta a ser assinalada deve ser a opção “C”, restando improcedente o recurso. 

 QUESTÃO 44.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que foi cobrado na prova conteúdo de Direito (Noções de Direto 
Constitucional e Administrativo) e não matéria específica para a vaga do cargo. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Improcedente o Recurso porque a matéria objeto da questão está prevista expressamente no 

Edital do Certame: “Conhecimentos Específicos para todos os cargos – Nível intermediário”, na 

parte: “Noções de Direito Administrativo – Atos Administrativos: conceito, requisitos, atributos, 

classificação, espécies, revogação, anulação e invalidação.  

Pela razão exposta, o recurso é improcedente.  

QUESTÃO 45.  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

 



RECURSO:  

Há dois recursos: 

 

O primeiro recurso alega que a partir da questão 31 deveria ser de conhecimentos 

específicos, não podendo conter outro conteúdo senão ao do cargo prestado, no caso de 

motorista. 

O segundo recurso pede a anulação trazendo o art. 37 da Constituição, mas sem fazer 

menção do que seria a falha da questão objeto do recurso. 

 

JUSTIFICATIVA:  

Quanto ao primeiro, as questões de 31 até 45 são de conhecimentos específicos para 

todos os cargos de nível intermediário, abrangendo noções das disciplinas de Direito 

Constitucional e Administrativo. Já os conteúdos das questões 46 a 80 correspondem às 

partes específicas para cada cargo. Assim, não assiste razão ao recurso. 

Quanto ao segundo recurso, o Art. 37 da Constituição Federal, inciso IX, dispõe: a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. Porém, o recurso não faz menção ao que se 

pretende, lembrando que isso é o que está escrito no item II da questão. Abaixo a 

questão e o texto constitucional demonstrando que a alternativa, conforme o gabarito, 

está correta e o que está errado nas demais. 
QUESTÃO  45 

Sobre a organização administrativa da Administração Pública prevista na Constituição Federal de 1988, 
marque a alternativa CORRETA: 
 

I. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por 
período de até três anos. 

II. A Constituição Federal de 1988 disciplina que a lei infraconstitucional estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público. 

III. A Constituição Federal de 1988 não veda a possibilidade de acumulação remunerada de cargos 
públicos, independentemente de compatibilidade de horários. 

IV. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa 
pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste 
último caso, definir as áreas de sua atuação. 

 
(A) Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente os itens III e IV estão corretos. 
(C) Somente Itens I e III estão corretos. 
(D) Somente os itens II e IV estão corretos.  

 
Art. 37, CF 
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período; 
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público; 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI 
XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa 

pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, 

definir as áreas de sua atuação;  

Pelas razões expostas, recurso improcedente. Portanto, a banca ratifica a alternativa “D” como 
sendo a única que atende ao enunciado. 

QUESTÃO 55 

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
Os recursos solicitam o cancelamento da questão alegando que as resoluções do CONTRAN 
não são objeto de avaliação para os conhecimentos específicos para o cargo. 



 

JUSTIFICATIVA: 

Reanalisando o edital, a banca examinadora entende que “Novo código de Transito Brasileiro” 
e “Da sinalização de transito” são conteúdos programáticos/objetos de avaliação.  
 
O Art. 87 do CTB classifica os sinais de trânsito em: I - verticais; II - horizontais; III - dispositivos 
de sinalização auxiliar; IV - luminosos; V - sonoros; VI - gestos do agente de trânsito e do 
condutor. 
 
A questão apresenta uma situação real existente no trânsito brasileiro (interseções em nível). 
A imagem apresentada no corpo da referida questão apresenta uma interseção em nível e a 
devida sinalização horizontal. A indagação da questão é quanto ao significado da sinalização 
quadriculada que está no centro do cruzamento. 
 
Desta forma, a banca examinadora avalia que o conteúdo “Da sinalização de transito” é objeto 

do edital e descrito de forma Lato Sensu. Ainda, que o mesmo conteúdo é o capítulo VII do 

CTB. Implicando mais uma vez que compõe o conteúdo programático dos conhecimentos 

específicos para o cargo em questão.  

Diante do exposto a banca manifesta-se pela manutenção da questão e do gabarito. 

QUESTÃO 56 

Situação: Recurso Procedente.  
 

RECURSO:  
Os recursos apresentam informações de que a indagação presente na questão não é objeto de 
avaliação do edital, neste caso as resoluções do CONTRAN, e solicitam o cancelamento da 
questão. 
 

JUSTIFICATIVA: 

Depois de analisado o EDITAL do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS 
CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E NÍVEL SUPERIOR EDITAL N° 01/2012 de 11/06/2012 N° 
01/2012 de 11/06/2012, a Banca Examinadora, conclui que os atos normativos estabelecidos 
pelo CONTRAN-Conselho Nacional de Trânsito, as Resoluções não constavam nas exigências no 
que tange a conhecimentos específicos para o cargo de motorista. 
Diante do exposto a banca considera os recursos procedentes e a questão está anulada. 

QUESTÃO 60 

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  
O recurso alega incoerência. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Todo cidadão tem direito a verdade bem como solicitar qualquer documento público de que 

interesse a sociedade, porém a alternativa  “D” da questão afirma que essa verdade pode ser 

omitida ou falseá-la, a interesse da administração pública tornando isso uma inverdade. 

Recurso improcedente, mantém-se como correta no gabarito a alternativa “B”.  

QUESTÃO 61 

Situação: Recurso Procedente.  



 

RECURSO:  
Os recursos apresentam informações de que a indagação presente na questão não é objeto de 
avaliação do edital, neste caso as resoluções do CONTRAN, e solicitam o cancelamento da 
questão. 
 

JUSTIFICATIVA: 

Depois de analisado o EDITAL do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS 
CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E NÍVEL SUPERIOR EDITAL N° 01/2012 de 11/06/2012 N° 
01/2012 de 11/06/2012, a Banca Examinadora, conclui que os atos normativos estabelecidos 
pelo CONTRAN-Conselho Nacional de Trânsito, as Resoluções não constavam nas exigências no 
que tange o conhecimento especifico para o cargo de motorista. 

 
Diante do exposto a banca considera os recursos procedentes e a questão está anulada. 

QUESTÃO 62 

Situação: Recurso Improcedente.  
 

RECURSO:  
 Os recursos solicitam alteração do gabarito. 
 JUSTIFICATIVA: 
A questão 62 traz em seu enunciado: Segundo o Código Trânsito Brasileiro- CTB é conduta 

apropriada a condutor de veículo. 

CAPÍTULO III do CTB 

DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULACAO E CONDUTA 

Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem: 

I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o transito de veículos, 
de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades publicas ou privadas; 

II - abster-se de obstruir o transito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou 
abandonando na via objetos ou substancias, ou nela criando qualquer outro obstáculo. 

Definição de VIA segundo o CTB 

“Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a 
calçada, o acostamento, ilha e canteiro central”. 

Diante do exposto, temos as obrigações dos usuários das vias (condutores de veículos 

motorizados ou não, pedestres), bem como a definição de via, por isso quando o enunciado 

diz: “conduta apropriada a condutor de veículo.” Que dizer que nenhum veículo transita 

sozinho na via, tem que existir alguém para conduzi-lo. 

O art. 28 do CTB citado no recurso diz: 

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com 
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. 

A resposta “C” da questão é contrária ao art. 28, pois a mesma diz:  

Abster-se (onde poderia ser substituído por deixar de ter) dirigindo-o com atenção e cuidados 
dispensáveis (onde poderia ser substituído por dispensar) à segurança do trânsito.  

Recurso improcedente. Mantém-se como correta no gabarito a alternativa “B”. 



QUESTÃO 64 

Situação: Recurso Improcedente.  
 

RECURSO:  
 
Os recursos solicitam a alteração do gabarito ou anulação da questão. 

JUSTIFICATIVA: 
 
Segundo o Código Trânsito Brasileiro- CTB: 

Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações: 

I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e 
durante o dia nos túneis providos de iluminação pública; 

II - nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo 
ou ao segui-lo; 

III - 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 a frente ou para indicar a existência de risco à segurança para 
os veículos que circulam no sentido contrário; 

IV - o condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva 
forte, neblina ou cerração; 

V - o condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: 

Diante do exposto o inciso II do art. 40, traz como EXCEÇÃO duas situações “ao cruzar com 
outro veículo ou ao segui-lo” , ou seja o item II da questão é falso, sendo assim a banca 
reavaliou a questão, e verifica que a alternativa correta é a “C”,  e não letra “B” como foi 
divulgado no gabarito provisório. 

QUESTÃO 65 

Situação: Recurso Improcedente.  
 

RECURSO:  
 Os recursos alegam incoerência e solicitam mudança do gabarito. 

 

JUSTIFICATIVA: 
O texto se refere a uma situação hipotética onde mostra que o excesso de calibragem vai 

causar esse desgaste no centro da banda de rodagem. Nesse sentido a banca entende que os 

recursos são IMPROCEDENTES mantendo assim como correta no gabarito Alternativa “C”. 

QUESTÃO 67 

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO: 
O recurso alega incoerência. 

JUSTIFICATIVA: 
Segundo o Código Trânsito Brasileiro- CTB: 

Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: 



I - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais; 

II - as indicações do semáforo sobre os demais sinais; 

III - as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. 

Diante do exposto o recurso é IMPROCEDENTE, sendo assim a alternativa correta para a 

reposta da questão 67 é a alternativa “D” mantendo assim o gabarito. 

QUESTÃO 68 

Situação: Recurso Procedente.  

 

RECURSO:  
Os recursos apresentam informações de que a indagação presente na questão não é objeto de 
avaliação do edital, neste caso as resoluções do CONTRAN, e solicitam o cancelamento da 
questão. 
 
JUSTIFICATIVA: 

Depois de analisado o EDITAL do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS 
CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E NÍVEL SUPERIOR EDITAL N° 01/2012 de 11/06/2012 N° 
01/2012 de 11/06/2012, a Banca Examinadora, conclui que os atos normativos estabelecidos 
pelo CONTRAN-Conselho Nacional de Trânsito, as Resoluções não constavam nas exigências no 
que tange o conhecimento especifico para o cargo de motorista. 

 
Diante do exposto a banca considera os recursos procedentes e a questão está anulada. 

QUESTÃO 69 

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  
Os recursos alegam incoerência, afirmando ter duas alternativas corretas. 
Segundo o Código Trânsito Brasileiro- CTB em seu anexo I temos as seguintes definições: 

JUSTIFICATIVA: 
PARADA - imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para 
efetuar embarque ou desembarque de passageiros. 

ESTACIONAMENTO - imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque 
ou desembarque de passageiros. 

A questão  traz em seu contexto a placa de regulamentação R-6 a “PROIBIDO ESTACIONAR”. 
Diante do exposto ressaltamos que o motorista em questão, efetuou uma manobra 
totalmente lícita não cometendo nenhuma infração de trânsito, pois o mesmo efetuou uma 
PARADA e não o ESTACIONAMENTO. 

A alternativa “B” afirma que a placa permite o estacionamento para embarque e desembarque 
rápido de passageiros, e na verdade ela veda qualquer estacionamento permitindo somente a 
parada. 

Diante do exposto o recurso é IMPROCEDENTE, a alternativa correta é a alternativa “A” 
mantendo-se assim o gabarito preliminar. 

QUESTÃO 71 

Situação: Recurso Improcedente.  

 



 

RECURSO:  
O recurso alega incoerência. 

JUSTIFICATIVA: 

Segundo o Código Trânsito Brasileiro- CTB: 

Art. 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte 
vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e 
integral socorro àquela. 

A questão pede o preenchimento CORRETO da lacuna conforme o CTB, e a única resposta que 
preenche esse requisito é a alternativa “A” mantendo assim o gabarito. Desta forma o recurso é 

IMPROCEDENTE. 

QUESTÃO 74 

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  
Os recursos alegam incoerência e solicitam anulação da questão. 

JUSTIFICATIVA: 

Segundo o Código Trânsito Brasileiro- CTB: 

Art. 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve, nas 
seguintes situações: 
I - para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes; 

II - fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o 
propósito de ultrapassá-lo. 

Art. 227. Usar buzina: 

I - em situação que não a de simples toque breve como advertência ao pedestre ou a 
condutores de outros veículos; 

II - prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto; 

III - entre as vinte e duas e as seis horas; 

IV - em locais e horários proibidos pela sinalização; 

V - em desacordo com os padrões e frequências estabelecidos pelo CONTRAN: 

Infração - leve; 

Penalidade - multa. 

Quando a questão se refere à poluição ela não especifica qual é a poluição, sabe-se que 
existem vários tipos de poluição e uma delas é a poluição sonora. Diante disso e conforme o 
Art. 227 do CTB, a resposta correta que reduz a poluição é a resposta “C”, mantendo assim o 
gabarito. Assim o recurso é IMPROCEDENTE. 

QUESTÃO 75 

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso solicita a anulação da questão. 

 



JUSTIFICATIVA: 
A questão traz “Um motorista, ao dirigir em uma rodovia, olha para o painel e observa que há 
um superaquecimento do motor. É CORRETO afirmar que nessa situação”: 
 
O recurso afirma que quando há um “superaquecimento”, a junta do cabeçote é a primeira a 
ser danificada, quem pode afirmar é um profissional na área. Diante disso a alternativa correta 
para a questão é a alternativa “B”, mantendo assim o gabarito. Assim recurso é 
IMPROCEDENTE. 

QUESTÃO 77 

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

Os recursos alegam incoerência e mudança de gabarito. 

JUSTIFICATIVA: 
A questão traz a seguinte situação com as respectivas infrações e crimes cometidos: 

Um motorista e proprietário de um veículo ao retornar para sua residência de um evento com 

o seu filho de 19 anos de idade, percebe que não se encontra em condições para conduzir seu 

veículo com segurança, pois o mesmo havia ingerido bebida alcoólica. Diante disso o pai 

resolve entregar ao filho a direção do veículo (Art. 163 e Art. 310) tendo a plena certeza que 

irá chegar bem em casa, pois o seu filho é um excelente condutor ainda que inabilitado (Art. 

162 inciso I). No trajeto são abordados por um agente da autoridade de trânsito, que presencia 

o veículo em questão avançando sinal vermelho semafórico (Art. 208 e Art. 309) e após 

abordagem identifica tal situação. Diante do exposto, e com base no CTB é CORRETO afirmar 

que: 

Segundo o Código Trânsito Brasileiro- CTB: 

Art. 162. Dirigir veículo: 

I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa (três vezes) e apreensão do veiculo; 

Art. 163. Entregar a direção do veículo a pessoa nas condições previstas no artigo anterior: 

Infração - as mesmas previstas no artigo anterior; 

Penalidade - as mesmas previstas no artigo anterior; 

Medida administrativa - a mesma prevista no inciso III do artigo anterior. 

Art. 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa. 

Seção II 

Dos Crimes em Espécie: 



Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via publica, sem a devida Permissão para Dirigir ou 
Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: 

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.  

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veiculo automotor a pessoa não habilitada, 
com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu  
estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo 
com segurança: 

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

Diante do exposto o pai comete infração e crime por entregar a direção ao filho não habilitado, 
bem como o filho comete infração e crime por conduzir sem a permissão e avançar sinal 
vermelho semafórico gerando assim perigo de dano. Portanto a resposta correta é a 
alternativa “D”, mantendo assim o gabarito. Assim recurso é IMPROCEDENTE. 

QUESTÃO 78 

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  

Os recursos alegam incoerência e solicitam anulação da questão. 

JUSTIFICATIVA: 
A questão traz em seu enunciado o seguinte texto: 

De acordo com o art. 298, CTB, relativo aos “Crimes de Trânsito”, são circunstâncias que 

sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito, ter o condutor do veículo cometido a 

infração: 

Segundo o Código Trânsito Brasileiro- CTB: 

Art. 298. São circunstancias que sempre agravam as penalidades dos crimes de transito ter o 
condutor do veiculo cometido a infração: 

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de 
grave dano patrimonial a terceiros; 
II - utilizando o veiculo sem placas, com placas falsas ou adulteradas; 
III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; 
IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria 

diferente da do veiculo; 

V - quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o 
transporte de passageiros ou de carga; 
VI - utilizando veiculo em que tenham sido adulterados equipamentos ou 
características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo 
com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante; 
VII - sobre faixa de transito temporária ou permanentemente destinada a 

pedestres. 

O art. 298 inciso V, deixa claro onde se trata da “sua profissão ou atividade exigir”, o CTB traz 

motoristas “convencionais” e os que exercem atividade remunerada “motoristas profissionais” 

e esse inciso em especial refere-se a esses motoristas.  

Diante do exposto a questão foi toda formulada com base no art. 298 e com base nesse artigo 
pode-se afirmar que a resposta correta é a alternativa “A”, não sendo a questão passível de 
anulação. Assim o recurso é IMPROCEDENTE. 


