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2.
CONHECIMENTOS GERAIS

Com efeito, a sucessão política regularmente coloca uma
mulher no trono, por mais desagradável que essa verdade
soe.

Língua Portuguesa
Atenção:

Uma redação alternativa para a frase acima, em que se
mantêm a correção, a lógica e, em linhas gerais, o sentido
original, é:

As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto
seguinte.

(A)

Embora a sucessão política regularmente coloca
uma mulher no trono, por mais desagradável que
soe essa verdade, isso é fato.

(B)

Realmente, porquanto soe desagradável essa verdade, a sucessão política coloca, regularmente uma
mulher no trono.

(C)

De fato, embora essa verdade soe desagradável, a
sucessão política costuma colocar uma mulher no
trono.

(D)

Para todos os efeitos, soa desagradável a verdade
de que a sucessão política frequentemente se coloca uma mulher no trono.

(E)

Conquanto a sucessão política, regularmente, coloque uma mulher no trono soam a alguns desagradável essa verdade.

Os livros de história sempre tiveram dificuldade em falar
de mulheres que não respeitam os padrões de gênero, e em
nenhuma área essa limitação é tão evidente como na guerra e
no que se refere ao manejo de armas.
No entanto, da Antiguidade aos tempos modernos a história é fértil em relatos protagonizados por guerreiras. Com
efeito, a sucessão política regularmente coloca uma mulher no
trono, por mais desagradável que essa verdade soe. Sendo as
guerras insensíveis ao gênero e ocorrendo até mesmo quando
uma mulher dirige o país, os livros de história são obrigados a
registrar certo número de guerreiras levadas, consequentemente, a se comportar como qualquer Churchill, Stálin ou Roosevelt.
Semíramis de Nínive, fundadora do Império Assírio, e Boadiceia, que liderou uma das mais sangrentas revoltas contra os

_________________________________________________________

3.

romanos, são dois exemplos. Esta última, aliás, tem uma estátua à margem do Tâmisa, em frente ao Big Ben, em Londres.
Não deixemos de cumprimentá-la caso estejamos passando por
ali.
Em compensação, os livros de história são, em geral,
bastante discretos sobre as guerreiras que atuam como simples
soldados, integrando os regimentos e participando das batalhas

A lacuna corretamente preenchida pelo segmento que se
encontra entre parênteses está em:
(A)

Os romanos acreditavam ...... o rei tinha origem divina. (por que)

(B)

A decadência econômica de Roma fez ...... a plebe
entrasse em conflito com os patrícios. (com que)

(C)

O Império Bizantino foi construído no lugar ...... antes existia a colônia grega de Bizâncio. (de que)

(D)

O ano de 1453 marca o momento ...... Constantinopla é dominada pelos turcos. (para que)

(E)

O fortalecimento dos generais contribuiu ...... as guerras civis em Roma avançassem. (em que)

contra exércitos inimigos em condições idênticas às dos homens. Essas mulheres, contudo, sempre existiram. Praticamente nenhuma guerra foi travada sem alguma participação femi-

_________________________________________________________

nina.
(Adaptado de Stieg Larsson. A rainha do castelo de ar. São
Paulo: Cia. das Letras, 2009. p. 7-8)

1.

4.

Leia as afirmações abaixo.

I. Com exceção daquelas que, por força das regras
de sucessão, assumiram cargos de liderança política, as mulheres que adotaram papéis tidos como
prioritariamente masculinos foram, em geral, ignoradas pelos livros de história.

O segmento grifado estabelece, no período, relação de

II. A crescente luta feminina por direitos iguais àqueles
concedidos aos homens não recebeu o apoio crucial dos historiadores, que adotaram um posicionamento sexista, ignorando, assim, mulheres
que se expuseram a situações de grande risco
como as guerras.

III. No decorrer de toda a história, a participação feminina em batalhas, mesmo as muito violentas, sempre ocorreu, apesar de os historiadores nem sempre a terem registrado.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
II e III.
II.
I e III.
III.

Sendo as guerras insensíveis ao gênero e ocorrendo até
mesmo quando uma mulher dirige o país, os livros de
história são obrigados a registrar certo número de guerreiras levadas, consequentemente, a se comportar como
qualquer Churchill, Stálin ou Roosevelt.

(A)

causa.

(B)

consequência.

(C)

proporcionalidade.

(D)

temporalidade.

(E)

finalidade.

_________________________________________________________

5.

... Boadiceia, que liderou uma das mais sangrentas revoltas contra os romanos...
Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma
verbal resultante será:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

foram liderados.
é liderada.
foi liderada.
lideram-se.
eram lideradas.
TRT6R-Conhecimentos Gerais4
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6.

No entanto, da Antiguidade aos tempos modernos a história é fértil em relatos protagonizados por guerreiras.
Matemática e Raciocinio Lógico-Matemático
Mantendo-se a correção e a lógica, sem que qualquer outra alteração seja feita na frase, o segmento grifado acima
pode ser substituído por:
(A)
(B)

Todavia.
Conquanto.

(C)
(D)
(E)

Embora.
Porquanto.
Ainda que.

11.

_________________________________________________________

7.

Os livros de história sempre tiveram dificuldade em...
O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o
grifado acima está em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

... por mais desagradável que essa verdade soe.
... que liderou uma das mais sangrentas revoltas...
... que não respeitam os padrões de gênero.
... no que se refere ao manejo de armas.
... as guerreiras que atuam como simples soldados...

Cinco pessoas caminham enfileiradas. A primeira, chamada de número 1, a segunda chamada de número 2, a terceira chamada de número 3, a quarta chamada de número
4 e a quinta chamada de número 5. Após 15 minutos de
caminhada, a número 1 para, deixa todas as outras passarem por ela e continua a caminhada atrás de todas as
outras. Após 15 minutos, a número 2, que estava à frente,
para, deixa todas passarem por ela e continua a caminhada atrás de todas as outras. Essa alternância ocorre
ordenadamente, com todas as componentes e da maneira
como foi descrita, a cada 15 minutos e durante 4 horas e
40 minutos. Após esse tempo, a caminhada se encerra. A
pessoa que, nesse momento de parada, ocupa a quarta
posição na fila é a pessoa chamada de número
(A)

1.

(B)

2.

(C)

3.

(D)

4.

(E)

5.

_________________________________________________________

8.

Levando-se em conta as alterações necessárias, o termo
grifado foi corretamente substituído por um pronome em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

coloca uma mulher no trono = coloca-na no trono
dirige o país = lhe dirige
integrando os regimentos = integrando-lhes
liderou uma das mais sangrentas revoltas = liderou-na
registrar certo número de guerreiras = registrá-lo

_________________________________________________________

9.

...... procura de paisagens e culturas diversas, os turistas
têm escolhido ultimamente locais menos conhecidos para
as férias; ainda assim, poucos planejariam uma viagem de
turismo ...... destinos sujeitos ...... crises políticas.

_________________________________________________________

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na
ordem dada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

À
A
A
À
À

-

à
à
a
a
à

-

a
a
à
a
à

_________________________________________________________

10.

Entre os países mais poderosos do mundo, os EUA e a
França ...... a indústria turística como prioritária. A França,
líder mundial no receptivo turístico, ...... 80 milhões de
visitantes estrangeiros em 2011, com crescimento de 20%
de brasileiros. Os EUA receberam 1.508.279 brasileiros no
ano passado, e os gastos desses turistas ...... US$ 8,4 bilhões.

12.

Duas pessoas, A e B, estão lado a lado num terreno plano, encostadas uma na outra, ombro a ombro e olhando
para frente, na mesma direção. Elas caminham juntas
3 metros para frente, a pessoa A gira 90° para sua
esquerda e caminha 3 metros nessa nova direção e para.
A pessoa B gira 90° para sua direita e caminha 4 metros
nessa nova direção e para. A pessoa A gira 90° para sua
direita e caminha 2 metros nessa nova direção e para. A
pessoa B gira 90° para sua esquerda e caminha 2 metros nessa nova direção e para. A pessoa A gira 90° para
sua direita e caminha 2 metros nessa nova direção e para.
A pessoa B gira 90° para sua direita e caminha 3 metros
nessa nova direção e para. Após esses movimentos de
ambas as pessoas, a distância entre elas é de aproximadamente
(A)

8 metros.

(B)

9 metros.

(C)

10 metros.

(D)

11 metros.

(E)

12 metros.

(Folha de S.Paulo, com adaptações)

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na
ordem dada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

enxergam
enxerga
enxerga
enxerga
enxergam

-

atraíram
atraíram
atraiu
atraíram
atraiu

-

totalizaram
totalizaram
totalizou
totalizou
totalizaram
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13.

Duas lojas concorrem vendendo a mesma camiseta pelo
mesmo preço a unidade. Uma promoção na loja Q-Preço
oferece 4 dessas camisetas pelo preço de 3 camisetas. A
outra loja, Melhor Compra, oferece 25% de desconto em
cada uma das camisetas a partir da terceira camiseta
comprada em uma mesma compra. Comparando um
cliente que levou 4 camisetas da loja Q-Preço com outro
que comprou 4 camisetas na loja Melhor Compra, o cliente
que obteve maior desconto, em relação ao preço inicial de
uma camiseta, obteve um desconto, por camiseta, de
(A)

50%.

(B)

33,3%.

(C)

25%.

(D)

22,5%.

(E)

12,5%.

Noções de Gestão Pública
16.

Eficiência diz respeito
(A)

à maneira maximizada de obter resultados.

(B)

à capacidade de fazer as coisas certas.

(C)

ao método que traz resultados de uma ação controlada.

(D)

aos princípios e maneiras de fazer coisas de forma
maximizada.

(E)

ao método e ao modo de fazer as coisas direito.

_________________________________________________________

17.

A busca de informações, a realização de contratos e a burocracia são alguns dos custos necessários para
(A)

tratar da política consciente de “fazer vistas grossas”
(overlooking).

(B)

efetivar trocas comerciais e interações entre indivíduos e agentes econômicos.

(C)

tipificar reciprocamente os papéis e as ações rotineiras de múltiplos fatores.

(D)

que os agentes econômicos estimulem os gastos indiretos, a fim de convencer outras organizações a se
moldarem.

(E)

a relação das organizações com outros setores e
não com o próprio setor.

_________________________________________________________

14.

Em uma praia chamava a atenção um catador de cocos
(dos quais já se havia retirado a água). Ele só pegava
cocos inteiros e agia da seguinte maneira: o primeiro coco
ele colocava inteiro de um lado, o segundo ele dividia ao
meio e colocava os meios em outro lugar e o terceiro ele
dividia em três partes iguais e colocava os terços de coco
em um terceiro lugar diferente dos outros lugares. No
quarto coco agia como se fosse o primeiro coco e colocava inteiro de um lado, o seguinte dividia ao meio, o seguinte em três partes iguais, o seguinte inteiro e seguia na
sequência: inteiro, meios, três partes iguais, inteiro, meios,
três partes iguais, sempre colocando os cocos em seus
devidos lugares. Fez isso com exatamente 50 cocos quando alguém disse ao catador: eu quero metade desses
seus terços de coco. O catador consentiu e deu

_________________________________________________________

(A)

12 terços de coco.

Os tribunais promoverão Reuniões de Análise da Estratégia − RAE para acompanhamento dos resultados das
metas fixadas, oportunidade em que poderão promover
ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do desempenho. Essas reuniões deverão ocorrer

(B)

16 terços de coco.

(A)

diariamente.

(B)

mensalmente.

(C)

18 terços de coco.

(C)

trimestralmente.

(D)

20 terços de coco.

(D)

anualmente.

(E)

a cada quatro anos.

(E)

18.

_________________________________________________________

24 terços de coco.

_________________________________________________________

15.

O encarregado dos varredores de rua de uma determinada cidade começou um dia de serviço com novidade:
quem tem menos que 25 anos vai varrer 220 de metros de
rua hoje; quem tem de 25 até 45 anos varre três quartos
do que varrem esses mais jovens; aqueles com mais de
45 anos varrem dois quintos do que varrem aqueles que
tem de 25 a 45 anos. O grupo dos varredores era formado
por cinco rapazes de 22 anos, 4 homens de 30 anos e um
senhor de 48 anos. Todos trabalharam segundo o plano
estabelecido pelo encarregado. E, dessa maneira, o total
em metros varrido nesse dia, por esses varredores, foi

19.

Compete à Presidência do CNJ considerar as atividades
de planejamento e gestão estratégica do Poder Judiciário,
em conjunto com
(A)

a Comissão de estatística e gestão estratégica.

(B)

o Comitê gestor de planejamento.

(C)

o Departamento de gestão tática.

(D)

a Comissão de gestão estratégica e de planejamento.

(E)

o Conselho Nacional de Tribunais − Sede.

_________________________________________________________

(A)

5.500.

(B)

2.200.

A evolução do orçamento vem sendo gradativa, deixando
de ser tradicional, cuja função principal era propiciar o controle sobre as finanças públicas e visualizar receita × despesas, e passando para o orçamento de

(C)

2.142.

(A)

(D)
(E)

1.826.
1.584.

20.

práticas econômicas.

(B)

práticas contábeis.

(C)

ação exclusiva.

(D)

desempenho.

(E)

gastos.
TRT6R-Conhecimentos Gerais4
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25.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A aplicação do princípio da impessoalidade à Administração Pública traduz-se, dentre outras situações, na

Noções de Direito Administrativo
21.

É comum às empresas públicas e sociedades de economia mista, que atuam no domínio econômico,

(A)

proibição de identificação de autoria em qualquer
requerimento dirigido à Administração, restringindose a indicação numérica para, ao fim do processo,
notificar o interessado.

(B)

atuação feita em nome da Instituição, ente ou órgão
que a pratica, sempre norteada ao interesse público,
não sendo imputável ao funcionário que a pratica,
ressalvada a responsabilidade funcional específica.

(A)

a personalidade jurídica de direito público.

(B)

a criação por meio da edição de lei, que deve trazer
anexo o respectivo estatuto social.

(C)

a submissão ao regime de direito típico das
empresas privadas, embora haja derrogação parcial
por normas de direito público.

(D)

a derrogação parcial do regime jurídico de direito público quando se trata de empresa prestadora de
serviço público exclusivo.

(C)

conduta da Administração não visar a prejudicar ou
beneficiar pessoas, salvo se, por consequência indireta, atingir finalidade de interesse público.

(E)

o desempenho de atividade econômica, vedada a
auferição de lucro.

(D)

conduta da Administração ser geral e indeterminada,
de modo que qualquer benefício concedido a um
funcionário, ainda que por força de ordem judicial,
deve ser obrigatoriamente estendido a todos os demais na mesma situação.

(E)

atuação da Administração não reconhecer direito individual de servidor, somente podendo processar
requerimentos coletivos para a obtenção de benefícios.

_________________________________________________________

22.

Determinado servidor público foi condenado criminalmente
pela prática de crime contra a Administração Pública. A
o
sanção criminal, nos termos da Lei n 8.429/92,
(A)

impede a aplicação das penalidades previstas na Lei
de Improbidade, sempre menos graves que a
condenação criminal.

(B)

impede que sejam acumuladas sanções civis, administrativas e por ato de improbidade, ainda que sejam identificadas infrações residuais.

(C)

permite a aplicação das penalidades previstas na Lei
de Improbidade, desde que por conduta culposa,
tendo em vista que as infrações dolosas são absorvidas pelo ilícito penal.

(D)

permite a aplicação das cominações previstas na Lei
de Improbidade, isolada ou cumulativamente.

(E)

permite a aplicação das penalidades previstas na Lei
de Improbidade, desde que por conduta dolosa, porque são tão graves quando o ilícito penal.

_________________________________________________________

Noções de Direito Constitucional
26.

A prática de ato por autoridade pública que ofenda direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas-data, dá ensejo à utilização de medida judicial
prevista no capítulo de direitos e garantias individuais da
Constituição Federal, qual seja
(A)

ação popular.

(B)

ação civil pública.

(C)

mandado de injunção.

(D)

medida cautelar.

(E)

mandado de segurança.

_________________________________________________________

23.

O poder regulamentar cabe ao chefe do Poder Executivo e
compreende a edição de normas complementares à lei,
para sua fiel execução. Constitui forma de expressão do
poder
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

normativo.
hierárquico.
discricionário.
de polícia.
disciplinar.

27.

_________________________________________________________

24.

Dizer que um ato administrativo é discricionário significa que

O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional, em
sede de ação direta de inconstitucionalidade, norma federal que estendeu a incidência de tributo para determinado
segmento produtivo. A decisão, nos termos da Constituição Federal,
(A)

aplica-se apenas aos contribuintes que aderiram ao
polo ativo da ação.

(B)

produz eficácia somente em relação aos contribuintes que aderiram ao polo ativo da ação, mas
possui efeito vinculante no que concerne aos demais
órgãos do Poder Judiciário.

(C)

produz eficácia contra todos, alcançando, assim,
todos os contribuintes do tributo cujo lançamento foi
julgado inconstitucional.

afasta o controle de oportunidade e conveniência,
admitindo apenas revogação nos casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade patentes.

(D)

aplica-se a todos os contribuintes do tributo, que
poderão requerer a devolução somente dos valores
pagos após o trânsito em julgado da ação.

foi editado com base na conveniência e oportunidade conferida pela lei ao administrador, o que não
dispensa a demonstração do interesse público, nem
o controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

(E)

produz eficácia parcial, na medida em que não produz efeito vinculante no que concerne aos demais
órgãos do Poder Judiciário.

(A)

foi editado com base na conveniência e oportunidade do administrador, não podendo ser objeto de
controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

(B)

depende de autorização legislativa para sua edição,
admitindo, em razão da prévia fiscalização, apenas
controle de constitucionalidade a cargo do Poder Judiciário.

(C)

permite análise de mérito e vinculação quanto a conveniência e oportunidade pelo Poder Judiciário e
pelo Poder Legislativo.

(D)

(E)

5
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28.

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da União compete ao

Teorias e Normas de Segurança
31.

(A)

(B)

Tribunal de Contas da União, que integra a estrutura
do Poder Legislativo, sendo-lhe, portanto, subordinado hierarquicamente.
Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de
Contas da União, excluída deste a apreciação das
contas apresentadas pelo Presidente da República,
que são submetidas ao Supremo Tribunal Federal.

(C)

Tribunal de Contas da União, excluída a apreciação
da legalidade dos atos de admissão de pessoal, exclusivamente fiscalizados pelo Congresso Nacional.

(D)

Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de
Contas da União, que pode aplicar sanções legalmente previstas aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas.

(E)

Tribunal de Contas da União, ao qual compete propor, em caráter exclusivo, a realização de auditorias
de natureza contábil e financeira.

(A)

atividades direcionadas e restritas à segurança das
pessoas, de forma a não se envolver em outras, como combate a incêndio e evacuação de emergência.

(B)

rondas a pé realizadas apenas no interior das edificações, em corredores, acessos e halls de maior
circulação de pessoas.

(C)

monitoramento de imagens e operação de recursos
eletrônicos de vigilância como circuito fechado de TV
(CFTV) de responsabilidade de um técnico em eletrônica especializado, que não faz parte da equipe
de vigilância patrimonial.

(D)

postos fixos de trabalho criados para diversas finalidades, dentre elas a vigília de um local específico
ou um controle de um acesso.

(E)

rondas externas aos limites perimetrais da instalação visando a repressão imediata da ordem pública.

_________________________________________________________

No que concerne à organização dos Poderes da União, é
correto afirmar, com base na Constituição Federal, que

As medidas de segurança nas áreas e instalações podem
ser caracterizadas pelo emprego de recursos humanos ou
equipamentos. Quanto à finalidade, podem ainda ser divididas em preventivas ou reativas, assim, é correto afirmar:

(A)

o Judiciário é hierarquicamente superior ao Executivo e ao Legislativo, na medida em que àquele incumbe decisão final sobre a constitucionalidade das
normas vigentes.

(A)

Os recursos humanos atuam de forma preventiva e
reativa, porém prioriza-se em sua normalidade a forma reativa com o intuito de evitar constrangimentos
com a demonstração da disponibilidade da segurança.

(B)

são independentes e harmônicos entre si, impondose influências e limitações recíprocas que se prestam à limitação do poder estatal.

(B)

(C)

o Executivo é hierarquicamente superior ao Legislativo, na medida em lhe é autorizado legislar por
meio de medidas provisórias.

Todos os equipamentos agem de forma exclusivamente reativa e não possuem viés preventivo, o
qual é deixado sob responsabilidade dos recursos
humanos, desde que estes estejam ostensivos e
identificáveis.

(C)

o Legislativo é hierarquicamente superior ao Executivo, na medida em que pode derrubar o veto do
Chefe do Executivo a determinada lei, tornando-a
vigente.

A atuação dos recursos humanos tem caráter essencialmente reativo, o que deve ser garantido com o
uso de uniformes, ou se descaracterizados, portando
identificação que legitime sua ação.

(D)

são independentes e harmônicos, não se relacionando entre si, devendo eventual conflito ser dirimido
por organismo supranacional.

Todos os equipamentos agem exclusivamente de
forma preventiva e não possuem viés reativo, o qual
é deixado sob responsabilidade dos recursos humanos, que independe de estarem identificados ou não.

(E)

Existem equipamentos que atuam de forma preventiva e reativa, possuindo efeito técnico e psicológico
de inibição de ações indesejadas apenas pelo fato
de ali estarem, desde que ostensivos e facilmente
identificáveis.

_________________________________________________________

29.

O emprego do serviço de vigilância patrimonial de uma
instalação/empresa está correto em

(D)

(E)

32.

_________________________________________________________

30.

Dentre as atribuições constitucionalmente previstas para o
Supremo Tribunal Federal destaca-se
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

processar e julgar, originariamente, ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo
federal.

_________________________________________________________

33.

Em relação aos controles de acesso:

I. Destinam-se a controlar o acesso e circulação apenas de pessoas e veículos que se dirijam para a
instalação que os possuem.

julgar, em recurso especial, as causas cuja decisão
de última instância tenha contrariado tratado ou lei
federal.

II. Devem controlar a forma de acesso e circulação de

julgar, em recurso especial, as ações rescisórias de
seus julgados.

III. São medidas de controle de acesso desde grandes

processar e julgar, originariamente, os juízes federais, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do
Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade.
processar e julgar, originariamente, todas as causas
em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes.

pessoas, veículos, materiais e até informações
existentes na instalação que os possuem.
barreiras físicas como portões e guaritas até as mais
simples e menores como credenciais e crachás.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II e III.
I e III.
I.
II.
III.
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34.

Em relação ao planejamento da segurança:

37.

I. Ao se considerar a prevenção como uma das premissas das ações de planejamento da segurança,
uma medida de grande valia é a previsão de aulas
e palestras sobre educação de segurança voltadas
para todo o público interno, sem exceções, com a
finalidade de desenvolver uma mentalidade prevencionista de segurança.

Sobre a segurança patrimonial, de documentos e de processos, pode-se afirmar:
(A)

São considerados locais não críticos à segurança de
um Tribunal Federal as caixas d’agua e casa das
máquinas, devendo ter o mínimo de segurança possível.

(B)

Tempo resposta de atuação é o tempo que se leva
para se chegar à autoridade policial no local, seja a
polícia militar, polícia federal ou qualquer outro órgão
público de segurança.

(C)

Os bens intangíveis não fazem parte da segurança
de processos.

III. A fim de evitar imposições, resistências ou até

(D)

sabotagens, a execução de um programa de segurança não deve ser dividido em fases, tampouco
fracionado em níveis de conhecimento por parte
dos envolvidos, uma vez que se busca atingir todo
o público interno.

O uso da força é necessário e imediato sempre que
as medidas preventivas falharem na segurança.

(E)

A segurança da informação é obtida a partir da implementação de um conjunto de controles adequados.

II. O acionamento de entes externos, como órgãos de
segurança pública, ainda que possa expor uma instituição ao público; podem ser elencados casos específicos que requeiram acionamento imediato desses órgãos.

_________________________________________________________

É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

38.

I, apenas.
II, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.

(A)

O reconhecimento do itinerário deve ser realizado
antes de ser definido todo o esquema de segurança.

(B)

A rotina faz parte da vida cotidiana da população e
não faz diferença na segurança da autoridade.

(C)

Quaisquer que sejam as técnicas empregadas na
segurança de dignitários, deve-se seguir a gradação
da mais complexa para a mais simples quando se
define o esquema de segurança.

I. Ser de posse restrita à alta administração da

(D)

instituição, que deve passar instruções verbais aos
responsáveis pela segurança da empresa sempre
que solicitados.

O emprego de um segurança de dignitários nunca
envolve responsabilidades civis para esse agente.

(E)

O uso de agentes oriundos das polícias e das
Forças Armadas nunca é permitido na segurança de
dignitários.

_________________________________________________________

35.

Um plano de segurança de uma instituição, contém, além
de uma sequência de procedimentos a serem tomados
para diversas situações, as seguintes características:

II. Escrito em linguagem técnica, porém simples, concisa e precisa, evitando-se termos complexos e
rebuscados, bem como estrangeirismos.

_________________________________________________________

39.

III. Considerar em sua confecção fatores internos da
edificação, bem como fatores externos como a vizinhança da edificação e rotas para pontos estratégicos em caso de emergências.
Está correto o que consta em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

_________________________________________________________

36.

Quanto à segurança de Dignitários é correto afirmar:

Sobre a segurança de autoridades, patrimônio e documentos, é correto afirmar:

Sobre as técnicas, táticas e modus operandi da segurança
de dignitários, é correto afirmar que
(A)

a atuação descaracterizada do segurança facilita
ações preventivas, pelo fato de estar desuniformizado.

(B)

a lealdade e a sinceridade, independentes dos desdobramentos, são alguns parâmetros de conduta por
parte do segurança.

(C)

reuniões antes do uso, pela primeira vez, do plano
de segurança são ineficázes na segurança de dignitários.

(D)

a execução do plano de segurança deve ser colocado em prática logo após sua elaboração escrita.

(E)

sempre haverá distinção entre o modus operandi
utilizado para a segurança de pessoas e do empregado para empresas.

(A)

Armas não letais não foram projetadas para a
minimização de danos ao meio ambiente.

(B)

O vigilante que estiver realizando a segurança pessoal da autoridade deve observar posicionamentos e
regras básicas de segurança.

(C)

A atuação do vigilante é, principalmente, de caráter
repressivo, de modo a agir quando a prevenção
falhar.

(D)

A imagem da autoridade deve, nesse caso, ser protegida durante a atuação do vigilante, devendo deixar de preservar a segurança física das autoridades.

(A)

20 km/h.

(B)

30 km/h.

(C)

60 km/h.

A inspeção visual realizada pelo vigilante é a única
forma de manter o controle do acesso seguro de
pessoas em uma edificação.

(D)

50 km/h.

(E)

40 km/h.

(E)

_________________________________________________________

Legislação do Trânsito
40.

Em uma via urbana não sinalizada com placas de velocidade máxima permitida e caracterizada como via arterial,
o motorista não poderá trafegar com velocidade superior à
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41.

Considere a figura.

44.

A desobediência à sinalização em destaque acarretará ao
condutor uma
(A)

advertência, apenas.

(B)

infração média.

(C)

infração grave.

Corresponde a uma infração de natureza média, de acordo com o CTB,
(A)

usar buzina em locais e horários proibidos pela
sinalização.

(B)

deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado.

(C)

conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos no CTB.

(D)

fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias
providas de iluminação pública.

(E)

ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com
autorização da autoridade de trânsito ou de seus
agentes.

_________________________________________________________

Atenção:
(D)

infração gravíssima.

(E)

falta de cortesia, apenas.

_________________________________________________________

42.

45.

Via caracterizada por acessos especiais com trânsito livre,
sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos
lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível é
caracterizada como

No caso de transferência de domicílio ou de residência no
mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de ...... dias e aguardará o novo
licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento
Anual.
(A)

70

(B)

60

via de trânsito rápido.

(C)

50

(C)

estrada.

(D)

40

(E)

30

(D)

via local.

(E)

passarela.

(A)

via arterial.

(B)

_________________________________________________________

46.

_________________________________________________________

43.

Para responder às questões de números 45 e 46
preencha a(s) lacuna(s), pela ordem, de acordo com
os artigos do Código Brasileiro de Trânsito − CTB.

Na imagem abaixo, o veículo indicado pela seta, estacionou na esquina a menos de cinco metros do bordo do
alinhamento da via transversal. Nesse caso, de acordo
com o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro − CTB,
o motorista cometeu uma infração

Artigo 261 do CTB: “A penalidade de suspensão do direito
de dirigir será aplicada, nos casos previstos neste Código,
pelo prazo mínimo de ...... até o máximo de um ano e, no
caso de reincidência no período de ......, pelo prazo mínimo de ...... até o máximo de ......, segundo critérios estabelecidos pelo CONTRAN”.
(A)

um mês; doze meses; seis meses; dois anos

(B)

dois meses; cinco meses; um ano; quinze meses

(C)

três meses; um ano; um ano; três anos

(D)

três meses; oito meses; dois anos; quatro anos

(E)

um mês; quinze meses; um ano; dois anos

_________________________________________________________

47.

(A)

levíssima.

(B)

leve.

(C)

média.

(D)

grave.

(E)

gravíssima.

A resolução 278, de 28 de maio de 2008,
(A)

dispõe sobre o transporte de menores de 10 anos e
a utilização do dispositivo de retenção para o transporte de crianças em veículos.

(B)

estabelece requisitos de segurança para o transporte de blocos de rochas ornamentais.

(C)

dispõe sobre o uso de medidores de transmitância
luminosa.

(D)

proibe a utilização de dispositivos no cinto de segurança que travem, afrouxem ou modifiquem o seu
funcionamento normal.

(E)

estabelece o Sistema de Placas de Identificação de
Veículos.
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51.
Primeiros Socorros
48.

A vítima de um acidente de trânsito sofreu um corte profundo na perna esquerda e está perdendo sangue em
quantidade moderada. Para estancar o sangramento deve-se fazer

Deve-se sempre evitar o contato com sangue ou secreções da vítima em acidentes, a fim de evitar a transmissão
de doenças infectocontagiosas. Assim é recomendado ter
no veículo
(A)

solução de hipoclorito de sódio a 2,5%.

(B)

solução de formaldeído a 3%.

(A)

torniquete no membro superior esquerdo para dificultar a chegada do sangue arterial nas pernas.

(C)

solução com álcool etílico, glicerina e água gaseificada.

(B)

torniquete logo abaixo da lesão e cobrir a vítima para
evitar perda de calor.

(D)

pares de luvas de borracha ou de procedimentos.

(E)

pares de luvas tricotadas de algodão.

(C)

compressão direta no ferimento com gaze ou pano
limpo.

_________________________________________________________

52.

(D)

compressão direta no ferimento com pó de café que
é um coagulante natural.

A vítima de acidente de trânsito está dentro do carro e não
consegue sair porque não sente as pernas. Depois de
solicitar socorro especializado e garantir a sua segurança
e do acidentado, a pessoa que socorre deve

(E)

compressão direta no ferimento com uma pasta de
vaselina e açúcar.

(A)

acalmar a vítima e avisar que o socorro especializado já foi solicitado.

Um motorista envolveu-se em um acidente de trânsito à
noite com chuva em uma rodovia cujo limite de velocidade permitido é de 100 Km/h. Não houve vítimas,
mas é necessário sinalizar o local para que não ocorram
outros acidentes. Sabendo-se que a sinalização deve
começar antes do local do acidente ser visível, a distância
em que ela deve ser colocada é de

(B)

dar água com açúcar para tranquilizá-la e avisar que
o socorro especializado esta chegando.

(C)

acalmar a vítima que esta gritando, soltar o cinto de
segurança e ajudá-la a sair do carro.

(D)

tranquilizar a vítima, dar água para acalmá-la e retirá-la do carro com cuidado.

(A)

60 passos largos.

(E)

soltar o cinto de segurança que está dificultando a
saída da vítima e retirá-la do carro.

(B)

200 passos largos.

(C)

160 passos largos.

(D)

100 passos largos.

(E)

80 passos largos.

_________________________________________________________

49.

_________________________________________________________

Mecânica de Automóveis
53.

_________________________________________________________

50.

O auxílio de pessoas sinalizando o acidente é bastante
eficiente, porém arriscado. Ao se colocar pessoas para
sinalização em dia ensolarado, é necessário que:

I. Suas roupas sejam coloridas para contrastar com o
terreno.

(A)

100 km.

(B)

200 km.

(C)

500 km.

(D)

1000 km.

(E)

1500 km.

_________________________________________________________

II. Fiquem na lateral da pista, sempre de frente para o
fluxo dos veículos.

54.

III. Prestem muita atenção e fiquem preparados para o
caso de surgir algum veículo desgovernado.

IV. Agitem o tempo todo um pano colorido para alertar
os motoristas.

V. Sejam vistas de longe pelos motoristas, sendo contraindicado ficar logo depois de uma curva ou outro
local perigoso.
Está correto o que afirma em

Em veículos equipados com estepe diferente dos pneus
de rodagem, recomenda-se não incluí-lo nos rodízios nem
usá-lo em distâncias superiores a

Para que as rodas sempre girem em perfeito equilíbrio e
assim não comprometam a dirigibilidade do veículo é
necessário que, periodicamente, se faça
(A)

o alinhamento de direção.

(B)

a troca dos amortecedores.

(C)

o balanceamento de rodas.

(D)

a troca de buchas da suspensão.

(E)

a troca dos terminais de direção.

_________________________________________________________

55.

Os pneus dos automóveis possuem um tempo de vida útil.
Para que esse tempo não seja diminuído, a correta calibração e o devido rodízio devem ser feitos, respectivamente,

(A)

I, II , IV e V, apenas.

(B)

I, III, IV e V, apenas.

(A)

mensalmente e a cada 25.000 km.

(C)

II, IV e V, apenas.

(B)

semanalmente e a cada 10.000 km.

(D)

I, II e V, apenas.

(C)

quinzenalmente e a cada 30.000 km.

(D)

semanalmente e a cada 30.000 km.

(E)

I, II, III, IV e V.

(E)

diariamente e a cada 5.000 km.
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56.

57.

58.

59.

60.

Em um veículo, com freio a disco nas quatro rodas e não equipado com sistema de freios ABS, quando o pedal de freio é
acionado no seu curso total ocorre uma vibração que o empurra no sentido contrário do acionamento, mas quando o pedal é
acionado a meio curso nada acontece. A causa provável desse problema é
(A)

excesso de fluido de freio no sistema.

(B)

fluido de freio vencido.

(C)

pastilha de freio excessivamente macia.

(D)

empenamento dos discos de freio dianteiros.

(E)

empenamento dos discos de freio traseiros.

O uso de marcha lenta por longos períodos, a operação contínua em baixas rotações (anda e para do tráfego) e a operação com
veículo carregado em altas velocidades por longos períodos, com temperatura externa acima de 35 °C caracterizam condições
severas de uso do veículo. Quando isso ocorrer, independentemente da quilometragem, o óleo lubrificante do motor deve ser
trocado a cada
(A)

24 meses.

(B)

18 meses.

(C)

12 meses.

(D)

6 meses.

(E)

3 meses.

De acordo com o fabricante do veículo, o nível do óleo do motor deve ser verificado semanalmente ou antes de iniciar uma
viagem. O veículo deve estar em local plano e com o motor quente (esperar, pelo menos, 2 minutos após desligar o motor), se
nessa verificação percebe-se que o óleo está esbranquiçado, é indicação de que
(A)

o óleo está vencido e deve ser trocado.

(B)

o óleo foi trocado há pouco tempo.

(C)

o óleo está misturado com gasolina.

(D)

a especificação do óleo utilizado é incorreta.

(E)

o óleo está misturado com líquido de arrefecimento.

Trafegando com um veículo percebe-se que, ao dobrar uma esquina, o volante não retorna sem auxílio para a posição de linha
reta. Nesse mesmo veículo, quando o freio é acionado, o volante puxa para um dos lados. Isso indica que
(A)

a caixa de direção está desgastada.

(B)

a pinça de freio está travada.

(C)

o veículo está desalinhado.

(D)

uma das molas dianteiras está quebrada.

(E)

um dos amortecedores dianteiros está vazando.

Para uma limpeza eficiente, é recomendado que no reservatório do limpador do para-brisa se adicione à água um
(A)

aditivo de limpeza.

(B)

sabão comum.

(C)

detergente comum.

(D)

antiembaçante.

(E)

etilenoglicol.
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DISCURSIVA − REDAÇÃO
Atenção: Na Prova Discursiva − Redação a folha para rascunho é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o
rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela Banca Examinadora.

“Viajar amplia os horizontes”, diz o lugar-comum. Todos os indicadores apontam que os brasileiros estão
viajando como nunca, sobretudo ao exterior. Será que esse contato com outros países e diferentes culturas está
contribuindo para nos tornarmos mais bem-informados, críticos, perceptivos e tolerantes? Ou, como querem alguns,
estaríamos voltando ao país carregados apenas com os bens de consumo que o real valorizado tornou mais fácil
adquirir?

Considerando o que se afirma acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema:
Turismo internacional hoje: transformação pessoal ou consumo desenfreado?
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