
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE CRICIÚMA 

EDITAL Nº 003/2017 
PROCESSO SELETIVO 

 

1 
 

ATO 005/PS/003/2017 
DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA 

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 003/2017  
 

O PREFEITO MUNICIPAL de Criciúma, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais, juntamente com a comissão de Processo Seletivo e o Instituto o Barriga Verde, torna público o 
Julgamento dos Recursos contra questões de prova, conforme segue: 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Questão 12 – Auxiliar de Serviços 
Candidato: 618012 
Alegação: em síntese, o candidato impetrou recurso contra a questão, alegando que possui duas 
alternativas corretas. 
INDEFERIDO: O artigo 261, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), citado pelo candidato afirma que 
a penalidade de suspensão do direito de dirigir ocorre: 1) quando o infrator atingir 20 pontos num 
período de 12 meses ou; 2) por qualquer transgressão das normas do CTB, onde as infrações e 
penalidades são especificas. 
 

Art. 261.  A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:          
(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 
I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, 
conforme a pontuação prevista no art. 259;          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 
II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma 
específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 
 

A questão determina a seguinte infração: 
Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência. 
Portanto, por não se tratar de atingir os 20 pontos, passamos a segunda regra, e observamos a 
penalidade de suspensão específica para a infração, conforme segue: 
 

Art. 165.  Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência:          (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008) 
[...] 
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.         (Redação 
dada pela Lei nº 12.760, de 2012). 
 

Conforme indicado no Art. 165 do CTB a suspensão do direito de dirigir, para a infração determinada 
na questão do concurso, é de 12 meses. Sendo assim, a questão possui apenas uma alternativa 
correta e, portanto, deve ser mantida. 
 

Referência Bibliográfica 
O CTB pode ser acessado pelo link http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm. 
QUESTÃO MANTIDA 

 

Criciúma, 11 de julho de 2017 

 
Clésio Salvaro 

Prefeito Municipal 
 


