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01 - Motorista
Questão nº 3
INSCRIÇÃO

2000381781

A pergunta pede qual palavra esta escrita serto e eu ponhei berinjela e no gabarito esta algema a serta mais beringela
se escreve de dois jeito com g e com j .
ANÁLISE: As duas formas existem na língua portuguesa e estão corretas.
Berinjela, com j, é a forma correta de escrita no português do Brasil.
Beringela, com g, é a forma correta de escrita no português de Portugal.
(https://duvidas.dicio.com.br/beringela-ou-berinjela/). Desta forma, duas alternativas (A) e (C) atendem ao enunciado e a questão deve
ser anulada.
SOLICITAÇÃO

DELIBERAÇÃO: QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.
Questão nº 9
INSCRIÇÕES

2000385031; 2000380687; 2000381781
Nesta questão há erro material grosseiro,uma vez que no enunciado pede ao candidato para assinalar palavra
sublinhada nas assertivas, e nas alternativas a letra "c" está sem nenhuma marcação ou sublinhada, induzindo o
candidato ao erro, tal falha não se pode vencer tendo em vista que se trata de erro invencível e que por consequência
a questão deverá ser anulada.

SOLICITAÇÕES

No caderno de questões da pergunta 9 a alternativa C não está sublinhada.
Só a alternativa A,B,D estão sublinhada.
A pergunta pede qual palavra esta subrinhada e escrita de forma correta semdo ke a alternativa certa nao esta nem
subrinhada e a pergunta pede subrinhada nao pede a ke nao esta subrinhada .

ANÁLISE: A alternativa (C) indicada como correta não possui nenhuma palavra sublinhada conforme determina o enunciado, desta
forma a questão deve ser anulada.
DELIBERAÇÃO: QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.
Questão nº 15
INSCRIÇÃO

SOLICITAÇÃO

2000385031
O enunciado da questão é claro em demonstrar que a soma dedois números é igual a 21 e que a diferença entre
esses dois números é igual a 51.
No gabarito lançado a assertiva dada como correta foi a letra b) -15 e 36, porém ocorre que com matemática
comum e regras de sinais é possível observar que (-15)+(36)= 21,porém a subtração entre eles é dada da seguinte
forma (-15)-(36)= -51 e (36)-(-15)= 51, sendo assim há duas formas de responder tal questão,tendo em vista que
respectivamente o valor dado pelo enunciado deveria ser -51 e não 51. Tendo a questão erro na formulação e não
observância das regras básicas de sinais é não é possível responder de uma só forma induzindo ao candidato ao
erro, e portanto, deverá ser anulada.

ANÁLISE: O enunciado não informa ou solicita uma ordem específica dos números, e consoante a alegação do próprio recorrente, a
única alternativa que apresenta somatória igual a 21 e diferença igual a 51 é a (B).
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.
Questão nº 32
INSCRIÇÃO

2000370096

SOLICITAÇÃO

Na questão de numero 32 o enunciado pede para marcar a alternativa incorreta. As alternativas apresentadas se
encontram todas corretas, inclusive a alternativa B apresentada no gabarito como incorreta.

ANÁLISE: De acordo com o Art. 32 do Código de Trânsito Brasileiro:
" O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives
sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver
sinalização permitindo a ultrapassagem."
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.
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Questão nº 33
INSCRIÇÕES

SOLICITAÇÕES

2000385031; 2000370096
Em relação ao Art. 40 do Código de Trânsito Brasileiro que dispõe em relação ao uso de luzes, a questão traz ao
candidato analisar as assertivas e marcar a opção incorreta. Dessa forma observando todas as assertivas, pode-se
observar que todas estão em concordância com a referida lei,conforme dispõe o Art. 40, inciso I do CTB:
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 e nas rodovias.
A assertiva dada como incorreta esta redigida na prova de seguinte forma:
a) o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis
providos de iluminação pública.
Dessa forma,não é possível afirmar que a assertiva esta incorreta apenas pelo fato de não constar a palavra " e nas
rodovias", tendo em vista que tal legislação também é aplicada da maneira disposta em túneis providos de
iluminação pública.
É totalmente inviável dizer que o texto da assertiva "a" esta incorreto, uma vez que no enunciado da questão não
pede ao candidato assinalar a resposta exatamente como a letra da lei mas sim a resposta incorreta, ou seja, que
esteja de desacordo com a legislação, o que não é o caso da assertiva.
Requer-se a anulação da questão, visto que esta de acordo com a lei regente.
Na questão 33 o enunciado pede a alternativa incorreta, sendo que todas estão corretas conforme a CTB (Código de
Transito Brasileiro), e no gabarito a alternativa esta como incorreta, sendo que a mesma esta correta.

ANÁLISE: De acordo com a norma referenciada:
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;
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 e nas rodovias;
(Redação dada pela Lei nº 13.290, de 2016)
A inclusão das rodovias no texto legal não torna incorreta a assertiva que ocorre na alternativa (A). Neste sentido todas as alternativas
são aptas a atender o enunciado e a questão deve ser anulada.
DELIBERAÇÃO: QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.
Questão nº 34
INSCRIÇÃO
SOLICITAÇÃO

2000381781
Essa questao pergunta em qual velocidade anda quando nao haver sinalisacao mais nao pergunta em qual via se e
em via coletora urbana ou de transito rapido e ass alternativas estao erradas ass velocidas somente a alternativa b
que e a correta ke esta certa a velocidade . Se ja tem a pergumta nao precisava ponhar errado ass velocidade nas
alternativas e e a pergunta tinha ke ser bem mais clara perguntando se e via coletora ou urbana ou de transito rapido

ANÁLISE: Não procedem as alegações, as alternativas indicam quando se trata de via coletora, arterial ou local.
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.
Questão nº 36
INSCRIÇÃO
SOLICITAÇÃO

2000381783
lavador de para-brisa não existe esse dispositivo nenhum veicolo por isso não precisa ser constado em uma
verificação ....oque se encontra é limpador de para-brisa

ANÁLISE: Gabarito consoante ao Art. 1º da Resolução CONTRAN nº 14/1998, a obrigatoriedade do extintor de incêndio foi revogada
pela Resolução CONTRAN nº 556/2015.
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.
Questão nº 37
INSCRIÇÕES
SOLICITAÇÕES

2000381781; 2000381783
Pergunta pede o nome da placa semdo ke a placa no sistema do detran esta escrito area de campismo . E serviso
ausiliares nao e so uma placa e um comjunto de placas e a pergunta pede so o nome de uma placa e nas alternativas
nao tem nem o nome correto da placa ke e area de canpismo e eu ponhei atrativo turistico semdo ke canpismo e um
atrativo turistico e vc i para acampar
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essa praca é indicação de área de campismo e essa alternativa não tinha nas respostas e no gabarito está área de
serviços como a resposta certa ...
ANÁLISE: A questão trata do tipo de placa de indicação, as quais têm caráter de orientação ao motorista e podem ser de 4 (quatro)
tipos:
- Orientação e Destino;
- Serviços Auxiliares;
- Educativas;
- Atrativos Turísticos.
No caso a placa referida é uma placa de Serviços Auxiliares:
Serviços Auxiliares

Serviço
Mecânico

Aeroporto

Abastecimento

Serviço
Sanitário

Restaurante

Hotel

Serviço
Telefônico

Estacionamento Área de
Transporte
Ponto de
Travessia de
de Trayler
Estacionamento sobre a água Parada/Ônibus Pedestres

DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.

Área de
Camping

Pronto
Socorro
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