
AGENTE DE TRÂNSITO 
QUESTÃO 40 – alterar resposta correta para “b” 
A alternativa correta dessa questão será alterada para “b”, tendo em vista o mencionado no Código de 
Trânsito Nacional, artigo 308: 
Art. 308.  Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição 
automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade 
pública ou privada:     (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)    (Vigência) 
Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo  automotor.    (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 
2014)    (Vigência) 
Como é de se observar a penalidade acarreta uma infração e um crime de trânsito, portanto, a 
alternativa correta é “b” de acordo com o Código de Trânsito Nacional. 
 
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
QUESTÃO 06 – alterar resposta correta para “a” 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a 
mesma será ALTERADA, tendo em vista que a alternativa correta é a A, pois nefastas concorda com 
consequências das ações. Isso porque, de acordo com a regra geral da concordância nominal, o adjetivo 
concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere.  Na oração, As consequências das 
ações dessa máfia bilionária são “nefastas”. a palavra NEFASTAS é predicativo do sujeito, haja vista que 
o verbo ser, que indica que o predicado é nominal e, NEFASTAS funciona com predicativo do sujeito, 
concordando, portanto com o sujeito da oração que é “As consequências das ações”, podendo incluir 
dessa máfia ou não, mas não se podendo afirmar que concorda com “DAS AÇÕES”, nem com DESSA 
MÁFIA, porque esses sintagmas funcionam como adjetivos, fazendo parte do sujeito, mas não podendo 
ser definidos como SUJEITOS.   
Pela análise das alternativas uma a uma podemos dizer que:  

1) A alternativa B, não é a correta, pois ao pronome ELAS, nem está presente na oração. 
2) A alternativa B, também, não é correta porque a palavra NEFASTAS não refere a AÇÕES, pois 

esta palavra funciona como adjunto adnominal de CONSEQUÊNCIAS, concordando, portanto 
com o núcleo do sujeito “consequências”.  

3) A letra D não é a correta, pois a palavra  MÁFIA funciona como adjunto adnominal e está no 
singular e não concorda com NEFASTAS. 

4)  A letra E, também não é correta, porque diz que NÃO HÁ NENHUMA ALTERNATIVA CORRETA.  
 A regra da concordância nominal é que: Os adjetivos ou equivalentes concordam com o substantivo 
a que se referem, em gênero, número e grau. Segundo SAVIOLI (1983), o regente é um nome e com 
ele as outras palavras concordam. Logo, o adjetivo “nefastas” concorda com   “consequências das 
ações”, que é uma locução nominal, no caso sujeito da oração. As gramáticas normativas, em geral, 
referendam essa regra. 
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QUESTÃO 10 – alterar resposta correta para “c” 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a 
mesma será ALTERADA, tendo em vista que todas as palavras da alternativa C são acentuadas pela 
mesma razão que café, ou seja, oxítona terminada em “E”, conforme as gramáticas normativas todas as 
oxítonas terminadas em terminadas “A”, “E”, “O” são acentuadas. Conforme FARACO E MOURA (2001). 
Nas demais alternativas as palavras são acentuadas por razões distintas da palavra CAFÉ.   
10) As palavras cujo acento se justifica pela mesma regra de “café” são: 
(A)  Látex, patê. 
(B)  Consórcio, secretária. 
(C)  Pelé, filé. 
(D)  Também, refém. 
(E)  Centésimo, saúde. 
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QUESTÃO 14 – manter anulada 
Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a 
mesma será anulada, tendo em vista que a questão pode ter mais que uma interpretação correta, pois 
no enunciado não menciona se a seqüência deve ser observada na horizontal ou no vertical, por isso 
gera dupla interpretação levando a alguns candidatos considerarem a seqüência na horizontal e outros 
na vertical. A questão só pergunta qual o próximo elemento da seqüência. 
 
14) Observe a figura a seguir: 
 

 
 
Qual o próximo elemento da sequência?  
 
(A)  

 
(B) 

 
 
(C) 

 
 
(D) 

 
 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 


