RASCUNHO

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
2. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
3. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.
4. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
7. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); somente uma responde adequadamente ao quesito
proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão: a
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar
e decidir a este respeito.
10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h (quatro horas).
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após
decorridas 2h (duas horas) do início de sua prova.
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta,
destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I (Para as questões de 01 a 07)

A busca da felicidade
Pesquisas desvendam os mecanismos do prazer e da felicidade. Como esse novo
conhecimento pode melhorar sua vida?
(Barbara Axt)
A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade – é ela que nos
força a estudar, trabalhar, ter fé, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar
dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. Ela nos convence
de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição
para lutar por elas. Mas tudo isso é ilusão. A cada vitória surge uma nova necessidade.
Felicidade é uma cenoura pendurada numa vara de pescar amarrada no nosso corpo. Às
vezes, com muito esforço, conseguimos dar uma mordidinha. Mas a cenoura continua lá
adiante, apetitosa, nos empurrando para a frente. Felicidade é um truque.
(www.super.abril.com.br/cultura/busca-da-felicidade. Acesso: 7.2.14 )

01. As palavras da autora sobre aquilo que ela diz a respeito da existência ou não da felicidade, no
texto, são
a) A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade.
b) é ela que nos força a estudar, trabalhar,.
c) é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas.
d) tudo isso é ilusão.
e) Felicidade é um truque.
02. A busca da felicidade, segundo as ideias do texto
a) motiva, mas não define as nossas expectativas de vida.
b) é a motivação maior para lutarmos por aquilo que desejamos.
c) é um empecilho para as grandes conquistas de qualquer ser humano.
d) pode promover grandes frustrações às pessoas que não são vitoriosas nas suas buscas.
e) define as nossas expectativas para lutarmos por nossas realizações.
03. O texto A busca da felicidade
a) é escrito segundo os critérios da língua padrão culta.
b) é apresentado em linguagem completamente informal.
c) é escrito tendo como referência a linguagem oral.
d) é apresentado a partir de uma linguagem incompreensível.
e) é escrito seguindo os critérios da linguagem das pessoas de pouca instrução escolar.
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04. O segmento destacado na palavra felicidade, do ponto de vista da estrutura das palavras, é
formalmente diferente daquele que se registra em
a) "humanidade".
b) "importante".
c) "dinheiro".
d) "mordidinha".
e) "apetitosa".
Frase a ser utilizada nas questões 05 e 06: Mas tudo isso é ilusão.
05. A palavra ilusão
a) só pode ser flexionada, quanto ao número, na forma de singular.
b) sua forma de flexão gramatical de plural é ilusãos.
c) pertence ao gênero gramatical masculino.
d) pertence ao gênero gramatical feminino.
e) não aceita receber elementos estruturais que lhe alterem forma e significado.
06. Nessa frase, a palavra Mas
a) marca o início do desenvolvimento de ideias cujos sentidos se coadunam no texto.
b) presta-se a estabelecer, no texto, uma conexão entreideias divergentes.
c) introduz uma explicação sobre ideias mencionadas anteriormente.
d) serve de conclusão para uma ideia desenvolvida anteriormente.
e) serve para estabelecer uma conexão entre ideias similares.

07. Considerando-se o contexto como um todo, a expressão destacada na frase Às vezes, com muito
esforço, conseguimos dar uma mordidinha., equivale, quanto ao sentido, a
a) com muita frequência.
b) muitas vezes.
c) de vez em quando.
d) de modo geral.
e) de alguma forma.
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TEXTO II (Para as questões de 08 a 10)
A difícil escolha da profissão
A escolha de uma profissão é, de modo geral, uma imposição social feita a
pessoas ainda muito jovens e, portanto, cheias de dúvidas. Talvez por isso seja tão difícil
escolher. Quando ela é feita em função de uma vocação ou de um sonho é mais fácil vencer
obstáculos e desafios do que quando é realizada em circunstâncias de insegurança e
incerteza. Entretanto, em geral, fatores como a situação do mercado de trabalho, o custo e a
dificuldade do ingresso nas faculdades são alguns dos valores que norteiam as opções.
(...)
(Revista Grandes Temas do Conhecimento - PSICOLOGIA - Mythos Editora, nº 02.A difícil
escolha da profissão - p. 44-47)
08. Segundo as ideias do texto,
a) a escolha de uma profissão torna-se bem mais fácil se for feita em função de vocação.
b) na escolha de uma profissão o mercado de trabalho impõe-se como fator principal a considerar.
c) para escolher sua profissão, o jovem deve demonstrar maturidade.
d) quando o jovem vai escolher sua profissão, ele não pensa nos desafios que vai enfrentar.
e) os valores que norteiam as opções podem significar obstáculos para os futuros profissionais.
09. Na frase A escolha de uma profissão é, de modo geral, uma imposição social feita a pessoas ainda
muito jovens e, portanto, cheias de dúvidas., a palavra em destaque inicia uma oração que sugere
a) soma de ideias àquelas anteriormente expressas.
b) condição para que sejam especificados os fatos a serem narrados.
c) explicação sobre o que se expressará em seguida.
d) oposição àquilo que se expressa em pensamento anterior.
e) conclusão lógica de um raciocínio.
10. Do ponto de vista do texto
a) a palavra destacada em Talvez por isso seja tão difícil escolher., traduz um sentido de certeza
absoluta.
b) a palavra Quando em Quando ela é feita em função de uma vocação ou de um sonho.,sugere
ideia de causa.
c) a palavra destacada em Quando ela é feita em função de uma vocação., retoma, textualmente,
A escolha de uma profissão.
d) em Talvez por isso seja tão difícil escolher., a palavra tão intensifica o sentido de escolher.
e) em A escolha de uma profissão, a palavra profissão é de gênero gramatical masculino.
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MATEMÁTICA
11. O planeta Terra tem cerca de 150000000 de quilômetros quadrados de superfície ocupados pelos
continentes e 360000000 de quilômetros quadrados ocupados pelos mares, oceanos, rios e lagos.
De acordo com estas informações é CORRETO afirmar que
a) na superfície do planeta Terra há mais terra do que água.
b) a superfície total do planeta Terra é cerca de 610000000 de quilômetros quadrados.
c) mais de um terço do planeta Terra é ocupado pelos continentes.
d) a superfície do planeta Terra tem cerca de 210000000 de quilômetros quadrados a mais de água
do que terra.
e) exatamente metade da superfície do planeta Terra é ocupada por água.
12. João é um caminheiro que percorre o Brasil de norte a sul. Ele está fazendo uma viagem de
2500km de distância; se João já percorreu 867km, quantos quilômetros faltam para completar a
viagem?
a) 1633 km
b) 1643 km
c) 1733 km
d) 1743 km
e) 1833 km
13. Maria comprou uma geladeira por R$ 1.978,00 e um aparelho de som por R$ 462,00. Se esta
compra será paga em 8 prestações iguais, qual o valor de cada prestação?
a) R$ 375,00
b) R$ 365,00
c) R$ 345,00
d) R$ 315,00
e) R$ 305,00
14. Do salário mensal de R$ 1500,00 que recebe, o senhor Paulo gasta 20% em alimentação, 12% na
prestação da moto e R$ 120,00 na prestação do televisor que comprou. Pode-se afirmar
corretamente que
a) em alimentação ele gasta R$ 400,00 por mês.
b) a prestação do televisor consome 8% do seu salário.
c) a prestação da moto é R$ 200,00.
d) a prestação da moto é duas vezes maior do que a prestação do televisor.
e) o gasto com as prestações da moto e do televisor é inferior ao gasto com alimentação.
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15. Para colocar 10 litros de gasolina em seu carro o senhor Raimundo gastou R$ 26,80. No mesmo
posto o senhor Juracir colocou 15 litros de gasolina em seu carro e pagou com uma nota de R$
50,00. Quanto o senhor Juracir recebeu de troco?
a) R$ 10,70
b) R$ 10,20
c) R$ 9,80
d) R$ 8,70
e) R$ 7,80
16. Na segunda-feira um zelador usou 120 litros de água para lavar um banheiro. Na terça-feira, usou
60 litros a mais do que na segunda-feira. Na quarta-feira, usou a metade da terça-feira. Qual foi a
média de litros de água gastos por dia, nesses 3 dias?
a) 120 litros.
b) 130 litros.
c) 140 litros.
d) 150 litros.
e) 160 litros.
17. Antônio conseguiu guardar nas prateleiras da cantina da escola onde trabalha 45% das latas de
suco que chegaram pela manhã. Ele ainda tem 220 latas para guardar. Quantas latas chegaram ao
total?
a) 400 latas.
b) 420 latas.
c) 450 latas.
d) 470 latas.
e) 500 latas.
18. Em uma cidade há 2 médicos para cada grupo de 1001 habitantes. Sabendo que a cidade tem 24
médicos, qual a população desta cidade?
a) 11011 habitantes.
b) 11100 habitantes.
c) 11900 habitantes.
d) 12000 habitantes.
e) 12012 habitantes.
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19. Marta e Cláudio resolveram montar uma pequena empresa. Cláudio entrou com R$ 2500,00 e
Marta, R$ 2000,00. Depois de certo tempo, a empresa rendeu R$ 1800,00 de lucro. Se o lucro deve
ser dividido proporcionalmente ao capital investido, quanto Marta recebeu?
a) R$ 700,00
b) R$ 750,00
c) R$ 800,00
d) R$ 900,00
e) R$ 1000,00
20. Cássio tem um aquário, no formato de paralelepípedo, com 24 cm de comprimento, 20 cm de
largura e 25 cm de altura. Qual é a medida do volume desse aquário, em litros?
a) 9 litros.
b) 10 litros.
c) 11 litros.
d) 12 litros.
e) 13 litros.
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ATUALIDADES E CONHECIMENTOS LOCAIS
21. Os primeiros habitantes do Maranhão foram os indígenas Tupinambás, a Ilha de São Luís era
denominada por estes de “UPAON-AÇU”, que tem uma tradução na linguagem dos Tupinambás de
Ilha Grande. Esta população, ao longo do processo de colonização do Maranhão, sofreu uma
redução populacional. Assinale a alternativa que contém elementos que justifique tal redução.
a) Descolamento natural para outras áreas do Brasil.
b) Condução para região Norte da Amazônia.
c) Conflito com o homem branco, extermínio de tribos inteiras e por contágio das doenças
infecciosas.
d) A utilização em grande escala no trabalho escravo.
e) Deslocamento para cultura do açúcar em regiões de Pernambuco e Bahia.
22. Conflito ocorrido no Maranhão e com expansão no Piauí, motivado pelas ideias liberais, e que
revoltou-se contra a aristocracia rural local. O referido movimento, por falta de unidade dos
revoltosos, foi controlado pelo poder central. Este movimento ficou conhecido como
a)
b)
c)
d)
e)

Farroupilha.
Sabinada.
Revolta dos Franceses.
Balaiada.
Cabanagem.

23. Entre os anos 40 e 70 no Estado do Maranhão, tivemos a figura proeminente de um grande
articulador político que formou, ao lado de seus aliados, uma poderosa oligarquia no Estado. Esse
político foi
a) Ademar de Barros.
b) Vitorino Freire.
c) José Sarney.
d) Eugênio Barros.
e) Nunes Freire.
24. “O município de Parnarama teve início no mesmo local onde é hoje a sede do município de Matões.
A povoação surgiu quando ocupantes de várias sesmarias, seguindo os jesuítas que partiram de
Aldeias Altas, hoje Caxias, rumo ao sertão maranhense, deram início ao desbravamento do
território, fixando-se alguns deles no sítio São José, na Gleba Atoleiro, cabendo ao sertanista
Manoel José de Assunção a parte principal do trabalho, na tentativa de formar a povoação. A
passagem obrigatória de colonizadores e viajantes possibilitou o crescimento da Povoação”.
Fonte:http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/maranhao/parnarama.pdf. Acesso em 01/02/2014).

Sobre o fragmento acima podemos afirmar:
a) a formação do município de Parnarama está relacionada à instalação da Vila de Caxias.
b) os jesuítas foram os responsáveis pela criação da gleba de terras que deu origem a Matões e
depois a Parnarama.
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c) o processo de formação de Parnarama está intrinsecamente ligado à formação de Aldeias Altas.
d) Parnarama teve sua origem na ação dos sertanistas e sua localização tornou-se ponto de
passagem dos colonizadores.
e) a ocupação e origem de Parnarama estão relacionadas à criação da sesmaria de Matões e da
fundação da Gleba Atoleiro.
25. A história do município de Parnarama (MA) está intrinsecamente ligada à história do município de
a) Buriti Bravo.
b) Aldeias Altas.
c) Matões.
d) Caxias.
e) São João do Soter.
26. Não somente no Estado do Maranhão, mas em outras regiões do Brasil, as queimadas são práticas
comuns para limpeza do terreno para agricultura e para instalação de pastos, porém no Maranhão,
é um fator que afeta
a) a criação de gado.
b) a produção da cana de açúcar.
c) os pastos para as pequenas criações.
d) a atividade da piscicultura.
e) os babaçuais.
27. Este ano um movimento comemora 30 anos no Brasil. Foi fruto do processo de redemocratização
do País e levou grandes multidões às ruas, com o objetivo de estabelecer as eleições diretas para
presidente e buscar sensibilizar a sociedade de então. Este movimento ficou conhecido como
a) Lei de Anistia.
b) Diretas Já.
c) Pacote de Abril de 1984.
d) Abertura política do governo Geisel.
e) A morte no período militar do jornalista Vladimir Herzog.
28. “O inferno de Pedrinhas supera com folga tudo o que já se viu no trágico cenário das cadeias
brasileiras”. (Revista Veja. 15/01/2014. p.47). Sobre os acontecimentos no Complexo Penitenciário
de Pedrinhas, podemos afirmar:
a) o Maranhão tem buscado desenvolver políticas públicas relacionadas aos presídios estaduais.
b) o que está acontecendo em Pedrinhas é um caso isolado e não afeta o sistema carcerário
brasileiro.
c) as políticas do sistema penitenciário maranhense foram eficazes no caso de Pedrinhas.
d) as políticas precisam avançar no sistema penitenciário, tornando um processo mais humanizado.
e) o Estado do Maranhão avançou nas ações de humanização penitenciária, a situação de
Pedrinhas, foi apenas a transferência dos presos das facções criminosas que não aceitam uma
vigilância mais rigorosa no presídio.
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29. O Brasil, como sede da Copa do Mundo de 2014, sofre várias críticas e foi palco de várias
manifestações nas capitais do país. Podemos verificar que as manifestações buscam chamar
atenção e debater sobre
a) a importância da Copa para o país e o temor de perder o título em casa.
b) o fato de que os investimentos estão sendo poucos.
c) a ideia de que o governo deveria investir mais em políticas sociais e deixar este tipo de
investimento para iniciativa privada.
d) o fato de que os jogos não vão ser apenas nas principais capitais do país, criando um clima de
exclusão nas demais capitais excluídas.
e) a ideia de que a Copa do Mundo de 2014 deveria ter mais atenção do governo federal por ser
um cartão postal do país no ano em curso.
30. Nos conflitos do Oriente Médio, torna-se difícil compreender e discernir de que lado está à justiça.
Esta região é palco de conflitos históricos de longa data. Atualmente os conflitos continuam
associados a:
a) religião.
b) ditaduras e a conflitos religiosos.
c) atritos por regiões produtoras de petróleo.
d) conflitos de seitas religiosas.
e) atuação dos países do Ocidente que buscam controlar a produção de petróleo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Um condutor trafega por um local onde há
muitos buracos, falhas e irregularidades,
pode-se afirmar que esse condutor está
enfrentando uma condição adversa de
a)
b)
c)
d)
e)

via.
veículo.
motorista.
tempo.
trânsito.

a)
b)
c)
d)

perícia para fazer curvas.
ultrapassagens mal feitas.
habilidade para sair de situações críticas.
reações adequadas frente às condições
adversas.
e) conversões
bem
realizadas,
principalmente à esquerda.
35. Todo acidente, ferimento ou doença
repentina pode levar a vítima a um estado
de choque. O que não devemos fazer?

32. Nas estradas, os trechos e horários sujeitos
à neblina podem e devem ser evitados com
o correto planejamento da viagem. Sob
neblina devemos tomar as seguintes
precauções:
a) manter um ritmo acelerado.
b) manter o farol baixo aceso, mesmo
durante o dia.
c) manter o farol alto aceso.
d) transitar pelo acostamento.
e) ligar o pisca alerta quando em
movimento.
33. Um motorista defensivo e preventivo, além
de dirigir com segurança obedece as leis de
trânsito. Assinale a alternativa que contém
uma atitude de ummotorista defensivo.
a) Agir de forma impulsiva.
b) Continuar uma discussão dentro do
veículo.
c) Utilizar a buzina para que o caminho
fique livre.
d) Transitar sobre passeio e calçadas para
apanhar passageiros.
e) Sair com antecedência, prevendo
possíveis atrasos.

a) Retirar a vítima do veículo utilizando a
técnica e os materiais adequados.
b) Deitar a vítima e afrouxar-lhe as roupas
no pescoço, no peito e na cintura.
c) Verificar se há prótese dentária, algum
objeto ou alimento na boca da vítima e,
se estiverem visíveis e acessíveis, retirálos.
d) Pés e pernas devem ser erguidos para
levar mais oxigênio para o cérebro.
e) Se a vítima estiver inconsciente, deitá-la
de bruços para evitar asfixia.
36. A convulsão consiste em contrações
musculares generalizadas, com possível
perda da consciência. O que devemos fazer
no caso de uma vítima que está tendo uma
crise convulsiva?
a) Controlar os movimentos convulsivos,
segurando a vítima a qualquer custo.
b) Colocar a vítima em posição de bruços.
c) Afastar os objetos próximos, para que
ela não se machuque.
d) Imobilizar a vítima.
e) Manter a vítima acordada a todo custo.

34. Colisões com veículos que vêm em sentido
contrário são gravíssimas e causadas
principalmente por
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37. Entre as principais atitudes para atingir o
desenvolvimento sustentável não estão
a) preservar o meio ambiente para as
próximas gerações.
b) reduzir o consumo de energia.
c) conscientizar a população para que
trabalhe em conjunto.
d) aumentar a queima de combustíveis
fósseis.
e) elaborar projetos de educação e
conscientização ambiental.

41. Para habilitar-se na categoria “E”, o
condutor deverá estar habilitado na
categoria “C” no mínimo há
a)
b)
c)
d)
e)

2 anos.
6 meses.
1 ano.
3 anos.
4 anos.

42. O condutor que for flagrado dirigindo uma
motocicleta e for habilitado na categoria “E”,
será aplicada

38. A válvula termostática tem a função de
a) permitir a entrada e a saída de gases
dos cilindros do motor.
b) acionar o motor de partida.
c) comprimir o pistão de um cilindro.
d) bloquear ou desviar o ciclo do líquido,
para não passar para o radiador
enquanto o motor não estiver à
temperatura ideal.
e) permitir e refrigerar a passagem do
líquido do radiador para o motor.
39. O sistema de transmissão é composto por
a)
b)
c)
d)
e)

pinos esféricos.
barras estabilizadoras.
ignição.
eixo cardã.
bateria.

40. Quando o proprietário mudar o município de
domicílio será obrigatória a expedição de
novo
a)
b)
c)
d)
e)

CRV.
RENACH.
LADV.
RENAVAN.
CNH.

a) multa, apenas.
b) multa e suspensão do direito de dirigir
c) multa,
apreensão
do
veículo
e
recolhimento da habilitação.
d) multa e retenção do veículo.
e) não será aplicada nenhuma multa, pois
não é infração.
43. A ultrapassagem pela direita só será
permitida quando
a) a visibilidade for favorável.
b) o veículo da frente sinalizar que vai
entrar para a esquerda.
c) a via for de mão única.
d) o motorista da frente fizer sinal,
permitindo a ultrapassagem.
e) não será permita nenhuma ultrapassem
pela direita.
44. Não havendo sinalização regulamentadora,
a velocidade máxima do ônibus e microônibus nas vias de trânsito rápido, local e
rodovias, respectivamente, será
a)
b)
c)
d)
e)

90 Km/h- 60 Km/h- 50Km/h.
80 Km/h- 90 Km/h- 30Km/h.
80 Km/h- 30 Km/h- 90 Km/h.
60 Km/h- 40 Km/h- 80 Km/h.
110 Km/h- 80 Km/h- 90 Km/h.
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45. São circunstâncias que podem agravar as
penalidades dos crimes de trânsito quando
o condutor do veículo tiver cometido a
infração, EXCETO,
a) se for cometido contra duas ou mais
pessoas.
b) se houver prestação de socorro.
c) se ocorrer na faixa de pedestre.
d) se condutor não possuir habilitação.
e) se o veículo estiver sem placas, com
placas falsas ou adulteradas.
46. São
equipamentos
obrigatórios
dos
veículos, estabelecidos pelo CONTRAN,
exceto,
a) chave de roda.
b) velocímetro.
c) pala interna de proteção contra o sol
para o condutor e passageiro.
d) buzina.
e) chave de roda.
47. É uma penalidade imposta aos infratores,
prevista no Código de Trânsito Brasileiro,
que deve ser aplicada pela autoridade de
trânsito.
a)
b)
c)
d)

Cassação da CNH.
Retenção do veículo.
Transbordo de carga.
Recolhimento do Certificado de Registro
do Veículo.
e) Recolhimento da habilitação.

c) gravíssima, para a qual é aplicada multa
e suspensão do direito de dirigir.
d) leve, para a qual é aplicada somente
advertência por escrito.
e) gravíssima, para a qual é aplicada multa.
49. Sobre a sinalização de trânsito é FALSO
afirmar:
a) as marcas de canalização são colocadas
no início e no fim de canteiros ou
obstáculos centrais.
b) um silvo longo que dizer diminua a
marcha.
c) a sinalização de obras tem um fundo
alaranjado e o caráter permanente.
d) os sinais luminosos servem para
controlar o fluxo de veículos e pedestres.
e) a sinalização de indicação tem caráter
informativo ou educativo.
50. Ao condutor que transitar em qualquer via
em velocidade superior à máxima em mais
de 50% da velocidade regulamentadora,
implicará em falta
a)
b)
c)
d)
e)

gravíssima (x3).
gravíssima (x5).
grave.
média.
leve.

48. Transportar crianças em veículo automotor
sem observância das normas das normas
de seguranças estabelecidas pela lei é falta
a) grave, para a qual é aplicada multa e
apreensão do veículo.
b) gravíssima, para a qual é aplicada multa
e apreensão do veículo.
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