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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: As questões de números 1 a 6 referem-se ao texto 

abaixo. 
 
 

Paulo Leminski foi um escritor múltiplo: além de poeta, 

traduzia (indo de Petrônio a James Joyce) e escrevia ensaios 

(concentrados nos dois volumes de Anseios crípticos), artigos e 

romances, e também letras de música. Nascido em Curitiba, no 

Paraná, em 1944, numa família em que o pai, de origem polaca, 

era militar, e a mãe, de origem negra, era filha de um militar, 

estudou para ser monge beneditino no Colégio São Bento, em 

São Paulo, onde chegou a escrever um livro sobre a ordem. No 

entanto, acabou seguindo o caminho da poesia − em meio à 

agitação cultural e política dos anos 1960 e 1970.  

No final da década de 70 e durante todos os anos 80, 

considerava que os grandes poetas estavam na música popular 

brasileira. Assim, era amigo de Caetano Veloso, Gilberto Gil, 

Walter Franco e Jorge Mautner, entre outros. Associado à 

diversão tropicalista ou pós-tropicalista, no entanto, seu tom de 

melancolia era patente tanto nos poemas quanto nos textos em 

prosa. Numa homenagem aos 80 anos de Edgard Braga, 

escreveu: “Poeta que todos querem ser, se chegarmos até lá”. 

Consciência de que não chegaria lá. 

Entre seus maiores amigos, estavam também os irmãos 

Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pignatari. O poeta 

paranaense conheceu esse grupo de poetas em 1963, na 

Semana Nacional de Poesia de Vanguarda. Em seguida, 

publicaria, em dois exemplares da revista Invenção, alguns 

poemas, misturando, segundo a apresentação de Décio 

Pignatari, “a pesquisa concreta da linguagem com um sentido 

oswaldiano de humor”. Além disso, Leminski quis, à sua 

maneira, dialogar com os concretos, com seu ousado Catatau, 

um romance experimental na linha de Ulisses, de James Joyce, 

e Galáxias, de Haroldo de Campos. Para Haroldo, Leminski é o 

nome mais representativo “de uma certa geração”, “dono de 

uma experiência poética de vida extraordinária, mescla de 

Rimbaud e monge beneditino”. 

(Adaptado de André Dick. Paulo Leminski e a flor ausente. 
www.cronopios.com.br/site/ensaios.asp?id=4027, 06/06/2009) 

 
 
1. Do desenvolvimento do texto, é correto afirmar que, 

 
(A) na obra de Paulo Leminski, muito variada quanto à 

forma, há espaço para a melancolia e o humor. 
 
(B) devido à imposição da família, Paulo Leminski estu-

dou para monge sem que tivesse a menor vocação. 
 
(C) em seu livro Catatau, Leminski pretendeu fazer uma 

paródia do livro Galáxias, de Haroldo de Campos. 
 
(D) nas décadas de 70 e 80, a melancolia de Leminski 

limitava sua admiração pela euforia tropicalista. 
 
(E) ao longo da vida, Leminski só fez amigos entre 

poetas e escritores, e nenhum entre os monges 
beneditinos. 

2. ... estudou para ser monge beneditino no Colégio São 

Bento, em São Paulo, onde chegou a escrever um livro 

sobre a ordem. No entanto, acabou seguindo o caminho 

da poesia – em meio à agitação cultural e política dos 

anos 1960 e 1970.   (1o parágrafo) 
 
 Considerado o contexto, o sentido dos elementos grifados 

acima pode ser adequadamente reproduzido, na ordem 
dada, por: 

 
(A) disposição − tumulto 
 
(B) escola − confronto 
 
(C) equilíbrio − burburinho 
 
(D) congregação − efervescência 
 
(E) prudência − radicalismo 

_________________________________________________________ 
 

3. ... além de poeta, traduzia... 
 
 O verbo empregado nos mesmo tempo e modo que o 

grifado acima está em: 
 

(A) Numa homenagem aos 80 anos de Edgard Braga, 
escreveu ... 

 
(B) Paulo Leminski foi um escritor múltiplo ... 
 
(C) ... Leminski é o nome mais representativo ... 
 
(D) Em seguida, publicaria ... 
 
(E) ... considerava que os grandes poetas ... 

_________________________________________________________ 
 

4. Associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista, no 

entanto, seu tom de melancolia era patente tanto nos 

poemas quanto nos textos em prosa. 
 
 Outra redação para a frase acima, em que se preservam a 

clareza e a correção, é: 
 

(A) Seu tom de melancolia era do mesmo modo patente 
nos poemas como nos textos em prosa, embora ser 
associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista. 

 
(B) Era associado à diversão tropicalista ou pós-tropi-

calista, contudo fosse patente seu tom de melanco-
lia, hora nos poemas, hora nos textos em prosa. 

 
(C) Conquanto associado à diversão tropicalista ou pós-

tropicalista, seu tom de melancolia era patente não 
apenas nos poemas como nos textos em prosa. 

 
(D) Associado à diversão tropicalista ou pós-tropicalista, 

ainda que seu tom de melancolia fosse patente não 
menos nos poemas que nos textos em prosa. 

 
(E) Todavia, associado à diversão tropicalista ou pós-

tropicalista, seu tom de melancolia era patente, 
sejam nos poemas, sejam nos textos em prosa. 

_________________________________________________________ 
 

5. Em seguida, publicaria, em dois exemplares da revista 
Invenção, alguns poemas ... 

 
 Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma 

verbal resultante será: 
 

(A) eram publicados. 
 
(B) viria a publicar. 
 
(C) seria publicado. 
 
(D) seriam publicados. 
 
(E) havia publicado. 
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6. A frase que apresenta pontuação inteiramente adequada é: 
 
(A) Ainda que tenha se aproximado, dos poetas concre-

tos, Paulo Leminski deixou uma obra poética, que 
não se reduz ao concretismo, mas que é caracteri-
zada antes de tudo, por uma dicção extremamente 
pessoal, avessa a todas as tentativas de rotulação. 

 

(B) Ainda que tenha se aproximado dos poetas concre-
tos, Paulo Leminski deixou uma obra poética que 
não se reduz ao concretismo, mas que é caracteri-
zada, antes de tudo, por uma dicção extremamente 
pessoal, avessa a todas as tentativas de rotulação. 

 

(C) Ainda, que tenha se aproximado dos poetas concre-
tos, Paulo Leminski deixou uma obra poética que 
não se reduz ao concretismo, mas, que é caracteri-
zada, antes de tudo por uma dicção, extremamente 
pessoal, avessa a todas as tentativas de rotulação. 

 

(D) Ainda que tenha se aproximado dos poetas concre-
tos, Paulo Leminski, deixou uma obra poética, que 
não se reduz ao concretismo mas que é caracteri-
zada, antes de tudo, por uma dicção extremamente 
pessoal avessa, a todas as tentativas de rotulação. 

 

(E) Ainda que tenha se aproximado dos poetas, concre-
tos, Paulo Leminski deixou uma obra poética que, 
não se reduz ao concretismo, mas que é caracteri-
zada antes de tudo por uma dicção extremamente 
pessoal, avessa a todas, as tentativas de rotulação. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: As questões de números 7 e 8 referem-se ao 
poema abaixo. 

 

 

                esta vida é uma viagem 

           pena eu estar 

                só de passagem 

(Paulo Leminski, La vie em close. 5a ed. 
S.Paulo: Brasiliense, 2000, p.134) 

 

 

7. No poema de apenas três versos, o poeta 
 
(A) lamenta-se da fugacidade da vida. 
 

(B) demonstra preferir a vida espiritual à terrena. 
 

(C) revolta-se contra o seu destino. 
 

(D) sugere que a vida não tem sentido. 
 

(E) abomina a agitação da vida. 
_________________________________________________________ 
 

8. esta vida é uma viagem / pena eu estar / só de passagem 
 
 O segmento em destaque nos versos acima transcritos 

equivale a: que eu 
 
(A) estivera. 
 
(B) esteja. 
 
(C) estaria. 
 
(D) estivesse. 
 
(E) estava. 

Atenção: As questões de números 9 a 12 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 

Ninguém duvida de que as redes sociais alteram crenças 

e comportamentos humanos. Desde que nossos ancestrais 

andavam em bandos pelas estepes africanas, as redes sociais 

serviam para trocar ideias, homogeneizar crenças e influenciar 

atitudes. 

Nessas populações, as redes operavam por meio de 

conversas face a face, em volta de uma fogueira. Mais tarde, 

nas cidades, havia discussões em praça pública, conversas nos 

mercados e discursos de políticos. Foram essas redes sociais 

que moldaram o pensamento e as ações das civilizações 

antigas e das nações modernas. 

Mas na última década surgiu a comunicação digital e 

parte das interações sociais adquiriu um caráter virtual, a partir 

de sistemas como o Facebook, o Twitter e outros, que nada 

mais são do que as velhas redes sociais, agora na forma digital. 

Muitos cientistas se perguntam qual o seu poder real. Exemplos 

recentes, como a Primavera Árabe, sugerem que as novas 

redes sociais influenciam comportamentos e crenças, mas é 

difícil definir e medir separadamente a contribuição das redes 

tradicionais e a das redes digitais para esse processo. Como 

teria sido a Primavera Árabe sem e-mail, Twitter e Facebook? 
 

(Adaptado de Fernando Reinach. Disponível em 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,facebook-e-indu 
cao-ao-voto-,939893,0.htm) 

 
 

9. Leia com atenção as afirmações abaixo. 
 
 I. O autor usa a expressão redes sociais para de-

signar tanto as novas tecnologias de comunicação 
virtual como as formas ancestrais de socialização e 
troca de informações entre os seres humanos.  

 
 II. O ponto de interrogação empregado no último pa-

rágrafo é desnecessário e poderia ser dispensado, 
pois se trata de uma pergunta retórica, já que se 
infere do texto que o movimento social conhecido 
como Primavera Árabe apenas se disseminou pelos 
países árabes porque houve ali acesso maciço às 
tecnologias de comunicação virtual. 

 
 III. Infere-se do texto que o comportamento de uma 

pessoa é influenciado em alguma medida pelo 
comportamento daqueles com quem ela se comu-
nica de alguma forma. 

 
 IV. O autor defende a tese de que, desde a época 

primitiva, as crenças e os valores dos membros de 
uma determinada comunidade são moldados pelas 
ideias dos que ostentam posição hierárquica su-
perior. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I e III. 
 
(B) I, II e IV. 
 
(C) III e IV. 
 
(D) I e II. 
 
(E) II e III. 
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10. A substituição do segmento grifado por um pronome, com os necessários ajustes, foi realizada corretamente em: 
 

(A) influenciam comportamentos e crenças = influenciam-lhes 
 
(B) moldaram o pensamento e as ações das civilizações antigas e das nações modernas = moldaram-os 
 
(C) alteram crenças e comportamentos humanos = alteram-nos 
 
(D) trocar ideias = trocar-nas  
(E) homogeneizar crenças = lhes homogeneizar 

 

 
11. ...redes sociais que moldaram o pensamento... 
 
 O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em:  
 

(A) ... que nada mais são do que as velhas redes sociais...  
(B) Nessas populações, as redes operavam por meio de conversas face a face...  
(C) Desde que nossos ancestrais andavam em bandos pelas estepes africanas...  
(D) ...na última década surgiu a comunicação digital... 
 
(E) ...as novas redes sociais influenciam comportamentos e crenças... 

 

 
12. O verbo que pode ser corretamente flexionado no plural está grifado em: 
 

(A) ...na última década surgiu a comunicação digital... 
 
(B) ...e parte das interações sociais adquiriu um caráter virtual... 
 
(C) ...é difícil definir e medir separadamente a contribuição...  
(D) Mais tarde, nas cidades, havia discussões em praça pública...  
(E) Como teria sido a Primavera Árabe sem e-mail, Twitter e Facebook? 

 

 
Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático 

 
13. No mês de dezembro de certo ano, cada funcionário de uma certa empresa recebeu um prêmio de R$ 320,00 para cada mês do 

ano em que tivesse acumulado mais de uma função, além de um abono de Natal no valor de R$ 1.250,00. Sobre o valor do 
prêmio e do abono, foram descontados 15% referentes a impostos. Paula, funcionária dessa empresa, acumulou, durante 4 
meses daquele ano, as funções de secretária e telefonista. Nos demais meses, ela não acumulou funções. Dessa forma, uma 
expressão numérica que representa corretamente o valor, em reais, que Paula recebeu naquele mês de dezembro, referente ao 
prêmio e ao abono, é 
 
(A) 0,85 × [(1250 + 4) × 320] 

(B) (0,85 × 1250) + (4 × 320) 

(C) (4 × 320 + 1250) − 0,15 

(D) (0,15 × 1250) + (4 × 320) 

(E) 0,85 × (1250 + 4 × 320) 

 

 
14. Em um tribunal, trabalham 17 juízes, divididos em três níveis, de acordo com sua experiência: dois são do nível I, cinco do nível 

II e os demais do nível III. Trabalhando individualmente, os juízes dos níveis I, II e III conseguem analisar integralmente 
um processo em 1 hora, 2 horas e 4 horas, respectivamente. Se os 17 juízes desse tribunal trabalharem individualmente por 8 
horas, então o total de processos que será analisado integralmente pelo grupo é igual a 
 
(A) 28 

(B) 34 

(C) 51 

(D) 56 

(E) 68 

 

 
15. Em uma repartição pública em que 64% dos funcionários têm salário superior a R$ 7.000,00, 60% dos funcionários têm curso 

superior e 40% possuem apenas formação de ensino médio. Dentre os servidores com nível superior, 80% ganham mais do que 
R$ 7.000,00. Dessa forma, dentre os funcionários que têm somente formação de Ensino Médio, aqueles que recebem salário 
maior do que R$ 7.000,00 correspondem a 
 
(A) 48% 

(B) 44% 

(C) 40% 

(D) 50% 

(E) 56% 
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16. Uma senha formada por três letras distintas de nosso alfabeto possui exatamente duas letras em comum com cada uma das 
seguintes palavras: ARI, RIO e RUA. Em nenhum dos três casos, porém, uma das letras em comum ocupa a mesma posição na 
palavra e na senha. A primeira letra dessa senha é 

 
(A) R 
 
(B) O 
 
(C) L 
 
(D) I 
 
(E) A 

 

 
17. Em um terreno plano, uma formiga encontra-se, inicialmente, no centro de um quadrado cujos lados medem 2 metros. Ela 

caminha, em linha reta, até um dos vértices (cantos) do quadrado. Em seguida, a formiga gira 90 graus e recomeça a caminhar, 
também em linha reta, até percorrer o dobro da distância que havia percorrido no primeiro movimento, parando no ponto P. Se V 
é o vértice do quadrado que se encontra mais próximo do ponto P, então a distância, em metros, entre os pontos P e V é 

 
(A) igual a 1. 
 
(B) um número entre 1 e 2. 
 
(C) igual a 2. 
 
(D) um número entre 2 e 4. 
 
(E) igual a 4. 

 

 
Noções de Direito Constitucional 

 
18. Após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, terá competência para aprovar súmula que, a partir de sua publicação na 

Imprensa Oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, o 

 
(A) Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros. 
 
(B) Superior Tribunal de Justiça, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros. 
 
(C) Supremo Tribunal Federal, apenas por provocação, mediante decisão da maioria simples dos seus membros. 
 
(D) Superior Tribunal de Justiça, apenas por provocação, mediante decisão de um terço dos seus membros. 
 
(E) Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, mediante decisão de um terço dos seus membros. 

 

 
19. Carla Kátia, após regular procedimento legal e constitucional, foi aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal para o 

cargo de Ministra do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com a Constituição Federal, em regra, a nomeação de Ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho será feita pelo 

 
(A) Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 
 
(B) Presidente do Congresso Nacional. 
 
(C) Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
 
(D) Procurador Geral da República. 
 
(E) Presidente da República. 

 

 
20. Magda, professora de introdução ao estudo do Direito da Faculdade Águas Raras, está ensinando para sua filha Claudete quais 

são os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal brasileira. Magda deverá ensinar a Claudete 
que 

 
(A) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, com exceção nas 

atividades desportivas, são assegurados, nos termos da lei. 
 
(B) a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a suspensão ou interdição de direitos. 
 
(C) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder são a todos 

assegurados, mediante o pagamento de taxas pré-fixadas em lei ordinária. 
 
(D) para determinadas penas privativas de liberdade apenadas com reclusão haverá juízo ou tribunal de exceção. 
 
(E) a lei penal não retroagirá, seja para prejudicar ou beneficiar o réu, em razão do princípio constitucional da segurança 

jurídica.  
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21. Considere as seguintes empresas: 
 
 I. Empresa Água Rosa Ltda.: ramo alimentício; 100 empregados. 
 
 II. Empresa Água Branca Ltda.: ramo de roupas infantis; 150 empregados. 
 
 III. Empresa Água Azul: ramo de calçados; 210 empregados. 
 
 IV. Empresa Água Cristalina: ramo de brinquedos; 250 empregados. 
 
 De acordo com a Constituição Federal, considerando somente o que está nela previsto, é assegurada a eleição de um 

representante dos empregados com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores nas 
empresas indicadas em 

 
(A) I e II, apenas. 
 
(B) III e IV, apenas. 
 
(C) II, III e IV, apenas. 
 
(D) I, II e III e IV. 
 
(E) IV, apenas. 

 

 
22. Daniela é servidora pública titular de cargo efetivo da União e está pensando em se aposentar quando preencher os requisitos 

constitucionais. Considerou hipoteticamente ter completado 57 anos de idade e, nos últimos 11 anos, ter ocupando o cargo de 
técnico judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 9

a
 Região. Estando abrangida pelo regime de previdência previsto na 

Constituição Federal para o servidor público, Daniela 
 

(A) poderá se aposentar voluntariamente, desde que tenha no mínimo 30 anos de contribuição.  
(B) não poderá se aposentar voluntariamente porque não possui 60 anos.  
(C) não poderá se aposentar voluntariamente porque não possui 65 anos.  
(D) poderá se aposentar voluntariamente, desde que tenha no mínimo 35 anos de contribuição.  
(E) poderá se aposentar voluntariamente, desde que tenha no mínimo 25 anos de contribuição. 

 

 
23. Considere as seguintes situações hipotéticas: 
 
 I. O Tribunal Regional do Trabalho da W Região é composto por 8 juízes, com idade entre 32 anos e 65 anos. 
 
 II. O Tribunal Regional do Trabalho da X Região é composto por 6 juízes, com idade entre 35 anos e 65 anos. 
 
 III. O Tribunal Regional do Trabalho da Y Região é composto por 15 juízes, com idade entre 32 anos e 60 anos. 
 
 IV. O Tribunal Regional do Trabalho da Z Região é composto por 12 juízes, com idade entre 37 anos e 63 anos. 
 
 No tocante à sua composição, cumprem as normas preconizadas pela Constituição Federal os Tribunais indicados em 
 

(A) III e IV, apenas. 
 
(B) I, II, III e IV. 
 
(C) I, III e IV, apenas. 
 
(D) I e II, apenas. 
 
(E) I e IV, apenas. 

 

 
24. Lígia é membro do Ministério Público do Trabalho. De acordo com a Constituição Federal, NÃO é vedado, em regra, à Lígia 
 

(A) receber auxílios ou contribuições de entidades públicas ou privadas.  
(B) participar de sociedade comercial como sócio administrador.  
(C) exercer atividade político-partidária.  
(D) recebe custas processuais.  
(E) exercer, ainda que em disponibilidade, uma função de magistério. 

 
 

Noções de Direito Administrativo 
 

25. A respeito dos atos administrativos, é correto afirmar que 
 

(A) o mérito do ato administrativo corresponde ao juízo de conveniência e oportunidade presente nos atos discricionários. 
 
(B) os atos vinculados comportam juízo de conveniência e oportunidade pela Administração, que pode revogá-los a qualquer 

tempo. 
 
(C) os atos discricionários não são passíveis de revogação pela Administração, salvo por vício de legalidade. 
 
(D) a discricionariedade corresponde ao juízo de conveniência e oportunidade presente nos atos vinculados. 
 
(E) os atos vinculados são passíveis de anulação pela Administração, de acordo com juízo de conveniência e oportunidade. 
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26. Felipe, servidor público ocupante de cargo em comissão no âmbito do Ministério da Fazenda, revelou a empresários com os 
quais mantinha relações profissionais anteriormente ao ingresso no serviço público, teor de medida econômica prestes a ser 
divulgada pelo Ministério, tendo em vista que a mesma impactaria diretamente os preços das mercadorias comercializadas pelos 
referidos empresários. A conduta de Felipe 

 
(A) somente é passível de caracterização como ato de improbidade administrativa se comprovado que recebeu vantagem 

econômica direta ou indireta em decorrência da revelação. 
 
(B) não é passível de caracterização como ato de improbidade administrativa, tendo em vista o agente não ser ocupante de 

cargo efetivo. 
 
(C) é passível de caracterização como ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração, 

independentemente de eventual enriquecimento ilícito. 
 
(D) é passível de caracterização como ato de improbidade administrativa, desde que comprovado efetivo prejuízo ao erário. 
 
(E) não é passível de caracterização como ato de improbidade administrativa, podendo, contudo, ensejar a responsabilização 

administrativa do servidor por violação do dever de sigilo funcional. 
 

 
27. Carlos, servidor público federal ocupante de cargo efetivo, estável, é casado com Ana, também servidora pública, e ambos 

possuem a mesma localidade de exercício funcional. Ocorre que Ana foi deslocada para outra cidade, no interesse da 
Administração. De acordo com as disposições da Lei n

o
 8.112/90, Carlos 

 
(A) pode ser removido a pedido, no interesse da Administração, desde que Ana tenha ingressado no serviço público antes 

dele. 
 
(B) possui direito à remoção a pedido, a critério da Administração, desde que Ana seja servidora federal. 
 
(C) pode ser removido de ofício, independentemente do interesse da Administração. 
 
(D) possui direito à remoção a pedido, mesmo que Ana seja servidora estadual ou municipal. 
 
(E) não pode ser removido a pedido, mas apenas de ofício e desde que conte com mais de cinco anos de serviço público. 

 

 
28. De acordo com a Lei n

o
 8.666/93, é dispensável a licitação 

 
(A) para aquisição de bens para necessidade contínua, pelo sistema de registro de preços. 
 
(B) para alienação de imóvel, desde que desafetado do serviço público. 
 
(C) para compra de produto de marca preferencial da Administração. 
 
(D) para contratação de serviços comuns, de natureza contínua. 
 
(E) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

 

 
29. De acordo com a Lei n

o
 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, 

 
(A) os atos administrativos são sigilosos no decorrer da fase probatória. 
 
(B) é vedada a cobrança de despesas processuais, salvo as previstas em lei. 
 
(C) os interessados deverão ser representados por advogado, salvo se hipossuficientes. 
 
(D) aplica-se o princípio do formalismo, dispensada a indicação dos pressupostos de fato da decisão. 
 
(E) é vedada a impulsão de ofício, cabendo ao interessado indicar os fundamentos de direito da decisão. 

 

 
30. Considerando as disposições da Lei n

o
 8.666/93, modalidade licitatória aplicável para 

 
 I. venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. 

 
 II. aquisição de bens de natureza comum. 

 
 III. obras com valor da contratação estimado em até R$ 150.000,00. 
 
 correspondem, respectivamente, a 
 

(A) pregão, leilão e tomada de preços. 
 
(B) leilão, pregão e convite. 
 
(C) leilão, convite e tomada de preços. 
 
(D) concorrência, pregão e convite. 
 
(E) convite, tomada de preços e concorrência. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. No que diz respeito ao trânsito de veículos nas vias ter-

restres abertas à circulação, está correto afirmar: 
 

(A) Quando o veículo estiver parado para fins de em-
barque ou desembarque de passageiros, durante a 
noite, o condutor não precisa manter as luzes de 
posição acesas. 

 
(B) Os veículos destinados a socorro de incêndio e sal-

vamento, os de polícia, os de fiscalização e opera-
ção de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade 
de trânsito, gozam de livre circulação, estaciona-
mento e parada em qualquer situação. 

 
(C) O condutor poderá efetuar ultrapassagem nas inter-

seções e suas proximidades. 
 
(D) Durante o dia, nos túneis providos de iluminação 

pública, o condutor poderá manter desligados os 
faróis do veículo. 

 
(E) Quando veículos, transitando por fluxos que se cru-

zem, se aproximarem de local não sinalizado, terá 
preferência de passagem, no caso de rotatória, 
aquele que estiver circulando por ela. 

_________________________________________________________ 
 

32. A velocidade máxima permitida para a via deve ser in-
dicada por meio de sinalização, contudo, onde não existir 
sinalização regulamentadora, a velocidade máxima é de 

 
(A) 80 quilômetros/hora, nas estradas. 
 
(B) 40 quilômetros/hora, nas vias locais. 
 
(C) 70 quilômetros/hora, nas vias arteriais. 
 
(D) 60 quilômetros/hora, nas vias coletoras. 
 
(E) 80 quilômetros/hora, nas vias de trânsito rápido. 

_________________________________________________________ 
 

33. Os veículos, quanto à categoria, podem ser classificados 
em 

 
(A) automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração 

animal, reboque ou semirreboque. 
 
(B) de passageiros, de carga, misto, de competição, de 

tração, especial e de coleção. 
 
(C) oficial, de representação diplomática, de repartições 

consulares de carreira ou organismos internacionais 
acreditados junto ao governo brasileiro, particular, de 
aluguel e de aprendizagem. 

 
(D) categorias A, B, C, D e E. 
 
(E) automóvel, motocicleta, ônibus e caminhão. 

_________________________________________________________ 
 

34. Uma das situações em que o condutor terá suspenso o 
seu direito de dirigir ocorre quando ele atinge, no período 
de doze meses, a contagem de 20 pontos. Excetuando as 
infrações que por si só podem suspender o direito de di-
rigir e considerando a natureza e gravidade das infrações 
de trânsito, bem como as respectivas pontuações a elas 
atribuídas, o condutor, terá suspenso o direito de dirigir se 
cometer, no período de um ano, a combinação das se-
guintes infrações: 

 
(A) Duas infrações gravíssimas e uma infração grave. 
 
(B) Uma infração gravíssima, duas infrações médias e 

uma infração leve. 
 
(C) Uma infração gravíssima e três infrações médias. 
 
(D) Uma infração gravíssima e quatro infrações leves. 
 
(E) Uma infração grave, uma infração média e quatro 

infrações leves. 

35. O ato de deixar de dar preferência de passagem a pe-
destre que não haja concluído a travessia, mesmo que 
ocorra sinal verde para o veículo,  

 
(A) não caracteriza infração de trânsito. 
 
(B) caracteriza infração de trânsito de natureza gravís-

sima e está sujeito a multa. 
 
(C) caracteriza infração de trânsito de natureza grave e 

está sujeito a multa. 
 
(D) caracteriza infração de trânsito de natureza média e 

está sujeito a multa. 
 
(E) caracteriza contravenção de trânsito. 

_________________________________________________________ 
 

36. Considerando o CTB − Código de Trânsito Brasileiro, 
dentro da esfera administrativa, o condutor que deixar de 
prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando 
solicitado pela autoridade e seus agentes, está sujeito a 
multa e registro no prontuário de infração de trânsito de 
natureza 

 
(A) média. 
 
(B) grave e suspensão do direito de dirigir. 
 
(C) gravíssima. 
 
(D) grave. 
 
(E) gravíssima e suspensão do direito de dirigir. 

_________________________________________________________ 
 

37. O condutor que deixar de reduzir a velocidade do veículo 
de forma compatível com a segurança do trânsito quando 
se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, prés-
titos e desfiles pode ser apenado com multa e registro no 
prontuário de infração de trânsito de natureza 

 
(A) média. 
 
(B) grave. 
 
(C) gravíssima. 
 
(D) grave, e suspensão do direito de dirigir. 
 
(E) leve. 

_________________________________________________________ 
 

38. Segurança da informação é a proteção da informação de 
vários tipos de ameaças para garantir a continuidade do 
negócio, minimizar o risco ao negócio, maximizar o retorno 
sobre os investimentos e as oportunidades de negócio. A 
segurança da informação é obtida 

 
(A) a partir da implementação de um conjunto de con-

troles adequados, incluindo políticas, processos, pro-
cedimentos, estruturas organizacionais e funções de 
software e hardware. 

 
(B) somente pela utilização da legislação vigente, esta-

tutos, cláusulas contratuais, seus parceiros comer-
ciais e contratados e provedores de serviço. 

 
(C) em diversas formas. Ela pode ser impressa ou es-

crita em papel, armazenada eletronicamente, trans-
mitida pelo correio ou por meios eletrônicos, apre-
sentada em filmes ou falada em conversas. 

 
(D) em sistemas de redes com o intuito de definir, al-

cançar, manter e melhorar a informação e podem 
ser atividades essenciais para assegurar a compe-
titividade, o fluxo de caixa, a lucratividade, o aten-
dimento aos requisitos legais e a imagem da orga-
nização junto ao mercado. 

 
(E) por meio da interconexão de redes públicas e priva-

das e o compartilhamento de recursos de infor-
mação, que aumentam a dificuldade de se controlar 
o acesso.  
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39. Os requisitos de segurança da informação são identi-
ficados por meio de uma análise/avaliação sistemática dos 
riscos estimados. Os gastos com os controles precisam 
ser balanceados de acordo com os danos causados aos 
negócios gerados pelas potenciais falhas na segurança da 
informação. É INCORRETO dizer que convém que a 
análise/avaliação de riscos 

 
(A) tenha um escopo claramente definido para ser eficaz 

e inclua os relacionamentos com as análises/ava-
liações de riscos em outras áreas, se necessário. 

 
(B) seja realizada periodicamente, para contemplar as 

mudanças nos requisitos de segurança da informa-
ção e na situação de risco, ou seja, nos ativos, 
ameaças, vulnerabilidades, impactos, avaliação do 
risco e quando uma mudança significativa ocorrer. 

 
(C) inclua um enfoque sistemático de estimar a magni-

tude do risco (análise de riscos) e o processo de 
comparar os riscos estimados contra os critérios de 
risco para determinar a significância do risco (ava-
liação do risco). 

 
(D) defina os critérios para determinar se os riscos po-

dem ser ou não aceitos. Riscos não podem ser 
aceitos se, por exemplo, for avaliado que o risco é 
baixo ou que o custo do tratamento não é eco-
nomicamente viável para a organização. 

 
(E) deve ser realizada de forma  metódica, capaz de ge-

rar resultados comparáveis e reproduzíveis. 
_________________________________________________________ 
 

40. Convém que sejam utilizados perímetros de segurança 
(barreiras tais como paredes, portões de entrada con-
trolados por cartão ou balcões de recepção com re-
cepcionistas) para proteger as áreas que contenham in-
formações e instalações de processamento da informa-
ção. Convém que sejam levadas em consideração e 
implementadas as seguintes diretrizes para perímetros de 
segurança física, quando apropriado: 

 
 I. os perímetros de segurança devem ser claramente 

definidos e a localização e capacidade de resis-
tência de cada perímetro devem depender dos re-
quisitos de segurança dos ativos existentes no 
interior do perímetro, e dos resultados da análi-
se/avaliação de riscos. 

 
 II. os perímetros de um edifício ou de um local que 

contenha instalações de processamento da infor-
mação devem ser fisicamente sólidos (ou seja, o 
perímetro não deve ter brechas nem pontos onde 
poderia ocorrer facilmente uma invasão).  

 
 III. seja implantada uma área de recepção, ou outro 

meio para controlar o acesso físico ao local ou ao 
edifício; o acesso aos locais ou edifícios deve ficar 
restrito somente ao pessoal autorizado.  

 
 IV. devem ser construídas barreiras físicas, onde apli-

cável, para impedir o acesso físico não autorizado e 
a contaminação do meio ambiente. 

 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A) II, III e IV, apenas. 
 
(B) I, II e III, apenas. 
 
(C) II e III, apenas. 
 
(D) I, II, III e IV. 
 
(E) I e IV, apenas. 

41. Os incêndios em materiais elétricos ligados à energia elé-
trica são classificados como 

 
(A) classe B. 
 
(B) classe C. 
 
(C) classe A. 
 
(D) classe D. 
 
(E) classe K.  

_________________________________________________________ 
 

42. A forma de propagação vertical de um incêndio, que se 
caracteriza pela subida de vapores inflamáveis e fumaça 
aquecida, por meio de escadas abertas e poços de 
elevadores, é classificada como 

 
(A) irradiação. 
 
(B) condução. 
 
(C) convecção. 
 
(D) contato direto. 
 
(E) pirólise. 

_________________________________________________________ 
 

43. Os pontos de iluminação de emergência devem 
 

(A) distar de qualquer parede, no máximo 5 (cinco) 
metros. 

 
(B) garantir aclaramento mínimo de 10 (dez) lux em lo-

cais planos. 
 
(C) distar entre si, no máximo 15 (quinze) metros. 
 
(D) ser distribuídos no ambiente, conforme a neces-

sidade, não importando a distância entre as lumi-
nárias. 

 
(E) ser dispostos apenas nas saídas de emergência. 

_________________________________________________________ 
 

44. Quanto à fonte de alimentação das luminárias de emer-
gência, deve atender às seguintes características: 

 
(A) o grupo motogerador deve ser instalado em com-

partimento resistente ao fogo por duas horas. 
 
(B) os blocos autônomos podem ser alimentados por 

baterias do tipo chumbo-ácido selada ou níquel-
cádmio, que dependem de manutenção mensal. 

 
(C) no sistema centralizado, as baterias podem ser ins-

taladas em qualquer local da edificação, indepen-
dente das condições de ventilação. 

 
(D) o grupo motogerador somente pode ser instalado em 

área externa das edificações. 
 
(E) o grupo motogerador deve ser instalado em com-

partimento com acesso restrito por meio de porta 
resistente ao fogo (P30). 

_________________________________________________________ 
 

45. Para os extintores de incêndio portáteis, instalados em 
áreas de escritórios (risco leve), a distância máxima de 
caminhamento deve ser de 

 
(A) 30 metros. 
 
(B) 15 metros. 
 
(C) 20 metros. 
 
(D)  5 metros. 
 
(E) 25 metros. 
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46. De acordo com a Portaria n
o
 387/2006 − DG/DPF, o exer-

cício de vigilância patrimonial dependerá de autorização 
prévia do Departamento de Polícia Federal, por meio de 
ato do Coordenador Geral de Controle de Segurança Pri-
vada. Um dos requisitos obrigatórios para a concessão da 
respectiva autorização é 

 
(A) provar que os sócios, administradores, diretores e 

gerentes da empresa de segurança privada não te-
nham condenação criminal registrada. 

 

(B) contratar e manter sob contrato, o mínimo de 5 
(cinco) vigilantes, devidamente habilitados. 

 

(C) possuir capital social integralizado mínimo de 50.000 
(cinquenta mil) UFIR. 

 

(D) comprovar a posse ou a propriedade de, no mínimo, 
1 veículo comum, não havendo necessidade de sis-
tema de comunicação. 

 

(E) comprovar a posse ou a propriedade de, no mínimo, 
2 veículos blindados com sistemas de rastreamento 
via satélite instalados. 

_________________________________________________________ 
 

47. De acordo com o caput do artigo 33 da Portaria 
n

o
 387/2006 − DG/DPF, a composição de uma guarnição 

mínima de vigilantes, por veículo, já incluído o condutor, 
empenhados na atividade de escolta armada, deve ser de 

 
(A) 4 vigilantes, sendo necessário, ao menos, 1 habi-

litado. 
 

(B) 4 vigilantes, sendo necessário que todos sejam 
especialmente habilitados. 

 

(C) 5 vigilantes, sendo necessário, ao menos, 2 habi-
litados. 

 

(D) 3 vigilantes, sendo necessário, ao menos, 1 habi-
litado. 

 

(E) 5 vigilantes, sendo necessário que todos sejam es-
pecialmente habilitados. 

_________________________________________________________ 
 

48. As empresas de vigilância patrimonial e as que possuem 
serviço orgânico de segurança poderão utilizar cães em 
seus serviços, desde que possuam autorização de fun-
cionamento e certificado de segurança. O cão, quando 
utilizado em serviço, 

 
(A) se devidamente adestrado, não necessita estar 

acompanhado por vigilante habilitado para a con-
dução do animal. 

 

(B) em estabelecimento financeiro, deverá permanecer 
no interior do edifício, dentro do horário de expe-
diente. 

 

(C) não precisa ser necessariamente adestrado por pro-
fissionais habilitados em curso de cinofilia, desde 
que esteja acompanhado por vigilante habilitado 
para condução do animal. 

 

(D) deverá ser de propriedade obrigatória da empresa 
de vigilância patrimonial. 

 

(E) deverá possuir peitoral de pano sobre o seu dorso, 
contendo logotipo e nome da empresa. 

49. O uniforme do vigilante, deverá 
 

(A) conter características que garantam a sua osten-
sividade, como a plaqueta de identificação do vigi-
lante com validade de 12 (doze) meses. 

 
(B) ser de uso obrigatório, e pode ser utilizado fora do 

horário de serviço. 
 
(C) seguir o modelo semelhante aos utilizados pelas 

Forças Armadas e Forças Auxiliares. 
 
(D) conter características que garantam a sua ostensi-

vidade, podendo destacar, dentre elas, o apito com 
cordão e emblema da empresa. 

 
(E) ser idêntico para todos vigilantes de uma mesma 

empresa, sendo elas especializadas e/ou de serviço 
orgânico de segurança. 

_________________________________________________________ 
 

50. Para o exercício da profissão, o vigilante deverá preencher 
alguns requisitos, comprovados documentalmente, dentre 
eles, 

 
(A) ter instrução correspondente ao terceiro ano do en-

sino médio. 
 
(B) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
 
(C) ter sido aprovado em exame de aptidão psicológica 

o qual deverá ser aplicado por profissionais previa-
mente cadastrados pelo Ministério da Saúde. 

 
(D) possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas. 
 
(E) ter idoneidade comprovada mediante a apresen-

tação de antecedentes criminais sem ter sido con-
denado por processos criminais, porém permitindo-
se registros de indiciamento em inquérito policial. 

_________________________________________________________ 
 

51. Quanto à instalação dos extintores de incêndio portáteis, é 
correto afirmar que 

 
(A) podem ser instalados diretamente sobre o piso. 
 
(B) o suporte de fixação deve estar a uma altura máxima 

de 1,60 metros e a parte inferior deve permanecer, 
no mínimo, a 20 centímetros do piso. 

 
(C) um pavimento pode possuir proteção apenas por 

extintores com carga de gás carbônico. 
 
(D) os extintores de incêndio com carga de água pres-

surizada são adequados para a proteção de quadros 
de redução para baixa tensão. 

 
(E) deve haver, no mínimo, um extintor a, no máximo, 

10 (dez) metros da entrada principal da edificação. 
_________________________________________________________ 
 

52. O agente extintor de pó químico ABC é adequado para 
 

(A) extinção de princípios de incêndio em papéis, lí-
quidos combustíveis e materiais elétricos energi-
zados. 

 
(B) extinção de focos de incêndios em gases infla-

máveis por meio de resfriamento. 
 
(C) proteção de produtos eletrônicos, tais como com-

putadores. 
 
(D) incêndios em materiais pirofóricos, tais como 

magnésio. 
 
(E) incêndios da classe A (madeira, papel, plástico, etc.).
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53. Quanto à identificação de riscos, 
 

(A) é um processo de análise dos riscos existentes 
numa edificação, incluindo sua probabilidade. 

 
(B) é um processo que visa selecionar uma ou mais 

opções para modificar os riscos. 
 
(C) é realizada para priorizar o tratamento dos riscos 

dentro de uma organização. 
 
(D) serve para decidir se os riscos residuais são tole-

ráveis. 
 
(E) deve incluir todos os riscos, apontando-se as fontes 

de risco, áreas de impacto, as causas e possíveis 
consequências. 

_________________________________________________________ 
 

54. O curso de formação e reciclagem de uma Brigada de 
Incêndio deve 

 
(A) enfocar principalmente os riscos inerentes à edifi-

cação. 
 
(B) basear-se em treinamento teórico com estudo 

suficiente para que sejam tomadas todas as ações 
de emergência. 

 
(C) prever que o nível de treinamento dos brigadistas 

independe do tipo de ocupação da edificação. 
 
(D) prever que os equipamentos de proteção individual 

dos brigadistas independem dos riscos específicos 
da edificação. 

 
(E) ser realizado a cada dois anos para a reciclagem 

dos brigadistas já formados. 
_________________________________________________________ 
 

55. No caso de um princípio de incêndio em botijão de gás 
liquefeito de petróleo, quando é fechada a válvula redutora 
de pressão, o método empregado é 

 
(A) resfriamento. 
 
(B) abafamento. 
 
(C) retirada do combustível. 
 
(D) retirada do comburente. 
 
(E) quebra da reação em cadeia. 

_________________________________________________________ 
 

56. Uma das etapas do atendimento de primeiros socorros é 
realizar o levantamento de dados em relação à quantidade 
de vítimas, idade das vítimas, natureza do acidente e gra-
vidade das lesões. Essa avaliação da situação é impor-
tante para, entre outros motivos, 

 
 I. organizar o atendimento. 

 
 II. orientar os procedimentos. 

 
 III. acionar a assistência de serviço de emergência 

qualificado. 
 
 Está correto o que se afirma em 
 

(A) I e III, apenas. 
 
(B) I e II, apenas. 
 
(C) I, II e III. 
 
(D) II e III, apenas. 
 
(E) I, apenas. 

57. Uma das etapas do atendimento de primeiros socorros é 
verificar a responsividade da vítima. Na aplicação desse 
procedimento, a pessoa que socorre deve 

 
(A) iniciar a inspeção respiratória com a vítima em po-

sição de recuperação. 
 
(B) realizar a manobra de inclinação da cabeça e de ele-

vação do queixo da vítima. 
 
(C) tocar nos ombros da vítima e chamar em voz alta.  
 
(D) posicionar a vítima com o queixo elevado, aproximar 

a sua mão esquerda no nariz da vítima e sua mão 
direita no peito da vítima. 

 
(E) observar a coloração dos lábios da vítima, encostar 

o ouvido no peito da vítima e aproximar uma das 
mãos na narina da vítima. 

_________________________________________________________ 
 

58. Nas manobras de ressuscitação (reanimação) cardiopul-
monar em adulto, um dos procedimentos indicados é 
realizar 

 
(A) compressões torácicas (massagem cardíaca) com a 

palma da mão da pessoa que socorre apoiada a 
4 (quatro) centímetros acima do mamilo da vítima. 

 
(B) compressões torácicas com a vítima deitada sobre 

uma superfície rígida.   
 
(C) manobra com a cabeça e o peito da vítima leve-

mente elevado (em torno de 30 graus) em relação às 
demais partes do corpo. 

 
(D) respiração boca a boca “selando” a boca e o nariz 

da vítima com os lábios da pessoa que socorre. 
 
(E) respiração boca a boca com a cabeça e o queixo da 

vítima inclinados para baixo. 
_________________________________________________________ 
 

59. Uma vítima apresenta no braço direito sangramento de 
média intensidade no local da lesão causada por acidente 
com faca. Nessa situação, uma das medidas de primeiros 
socorros é 

 
(A) manter os dois braços da vítima abaixados para faci-

litar a drenagem do sangue. 
 
(B) abaixar o braço direito da vítima a fim de propiciar 

uma compressão indireta interna. 
 
(C) solicitar à vitima para abrir e fechar as mãos a fim de 

aumentar a oxigenação da área lesada. 
 
(D) solicitar à vitima para manter a mão direita fechada 

para diminuir a compressão direta interna. 
 
(E) realizar compressão no local afetado para conter o 

sangramento.  
_________________________________________________________ 
 

60. Uma vítima de atropelamento por carro está sendo trans-
portada em prancha longa para a ambulância. Observa-se 
que foi aplicado na vítima colar cervical com o objetivo 
principal de 

 
(A) evitar o deslocamento da articulação temporomandi-

bular. 
 
(B) facilitar a respiração. 
 
(C) prevenir a formação de úlcera de pressão. 
 
(D) estabilizar a formação de coágulos sanguíneos. 
 
(E) imobilizar a coluna cervical. 
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