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Número de Inscrição

Nome do Candidato

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
0
O candidato receberá do fiscal:

Um Caderno de Questões contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
0
Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
0
A totalidade das Provas terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da
Prova Objetiva.
0
O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas 2 (duas) horas do efetivo início da prova, entregando sua Folha
de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
0
O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando 60 (sessenta) minutos para o término do horário
estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala a sua
Folha de Respostas.
0
Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
0
Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal
volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no
sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o
candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
0
Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas,
não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

ATENÇÃO
0
Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
0
A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais

destinados às respostas.

0
Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou

azul. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que
contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
0
O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:
0
Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.
CONCURSOS PÚBLICOS

07/2012
Espaço reservado para anotação das respostas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 03/2012
101 – OFICIAL DE TRANSPORTES CLASSE F

Nome:__________________________________________________________

CONCURSOS PÚBLICOS

Inscrição:_______________________

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia 23 de julho de 2012.

LÍNGUA PORTUGUESA

1.

Com base no texto, analise as assertivas abaixo.
I.

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 7.
II.

Educando com valores

III.

O trânsito é feito pelas pessoas. E, como nas outras
atividades humanas, quatro princípios são importantes para o

As contradições e conflitos entre os segmentos
sociais e mesmo entre os papéis que cada pessoa
desempenha estão relacionados aos valores.
A convivência no trânsito é um espaço exterior ao do
convívio social.
A mobilização da sociedade para organizar-se em
torno dos problemas de trânsito e de suas
consequências está relacionada ao princípio da
participação.

relacionamento e a convivência social no trânsito. O primeiro
É correto o que se afirma em

deles é a dignidade da pessoa humana, do qual derivam os
Direitos Humanos e os valores e as atitudes fundamentais para

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o convívio social democrático como o respeito mútuo e o
repúdio às discriminações de qualquer espécie, atitude
necessária à promoção da justiça.
O segundo princípio é a igualdade de direitos. Todos têm

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

a possibilidade de exercer a cidadania plenamente e, para isso,
é necessário ter equidade, o que, por sua vez, fundamenta a
solidariedade.
Um outro é o da participação, que fundamenta a
mobilização da sociedade para organizar-se em torno dos
problemas de trânsito e de suas consequências.
Finalmente, o princípio da corresponsabilidade pela vida
social, que diz respeito à formação de atitudes e ao aprender a

2.

Leia o trecho abaixo, retirado do segundo parágrafo, e, em
seguida, assinale a alternativa cujo vocábulo destacado é
um sinônimo de equidade.
“O segundo princípio é a igualdade de direitos. Todos têm
a possibilidade de exercer a cidadania plenamente e, para
isso, é necessário ter equidade, o que, por sua vez,
fundamenta a solidariedade.”
(A)

valorizar comportamentos necessários à segurança no trânsito,
à efetivação do direito de mobilidade a todos os cidadãos e o de
exigir dos governantes ações de melhoria dos espaços públicos.

(B)

Comportamentos expressam princípios e valores que a
sociedade constrói e referenda e que cada pessoa toma para si
e leva para o trânsito. Os valores, por sua vez, expressam as

(C)

contradições e os conflitos entre os segmentos sociais e mesmo
entre os papéis que cada pessoa desempenha. Ser “veloz”,
“esperto”, “levar vantagem” ou “ter o automóvel como status”

(D)

são valores presentes em parte da sociedade. Mas são
insustentáveis do ponto de vista das necessidades da vida
coletiva, da saúde e do direito de todos. É preciso mudar.
Mudar comportamentos para uma vida coletiva com
qualidade e respeito exige uma tomada de consciência das

(E)

O segundo princípio é a igualdade de direitos. Todos
têm a possibilidade de exercer a cidadania
plenamente e, para isso, é necessário ter direitos, o
que, por sua vez, fundamenta a solidariedade.
O segundo princípio é a igualdade de direitos. Todos
têm a possibilidade de exercer a cidadania
plenamente e, para isso, é necessário ter igualdade,
o que, por sua vez, fundamenta a solidariedade.
O segundo princípio é a igualdade de direitos. Todos
têm a possibilidade de exercer a cidadania
plenamente e, para isso, é necessário ter
excelência, o que, por sua vez, fundamenta a
solidariedade.
O segundo princípio é a igualdade de direitos. Todos
têm a possibilidade de exercer a cidadania
plenamente e, para isso, é necessário ter
discernimento, o que, por sua vez, fundamenta a
solidariedade.
O segundo princípio é a igualdade de direitos. Todos
têm a possibilidade de exercer a cidadania
plenamente e, para isso, é necessário ter estímulo,
o que, por sua vez, fundamenta a solidariedade.

questões em jogo no convívio social, portanto na convivência no
trânsito. É a escolha dos princípios e dos valores que irá levar a
um trânsito mais humano, harmonioso, mais seguro e mais justo
para que sejamos cidadãos mais responsáveis.
Disponível em:
http://www.sesmt.com.br/portal/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=72:art-nocoes-de-primeiros-socorros-notransito&catid=47:cat-diversos&Itemid=65. Adaptado.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJ-RS – 101 – Oficial de Transportes – Classe F

2

3.

As alternativas abaixo apresentam verbos destacados
com conjugação no modo indicativo, exceto uma.
Assinale-a.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

4.

(B)

(C)

(D)

(E)

Como nas outras atividades essencialmente
humanas, quatro princípios são importantes para o
relacionamento e a convivência social no trânsito. O
primeiro deles é a dignidade peculiar da pessoa
humana, [...].
O princípio da corresponsabilidade pela vida
estritamente social, que diz respeito à formação de
atitudes e ao aprender a valorizar comportamentos
necessários à segurança no trânsito, [...].
Comportamentos expressam certos princípios e
valores imprecindíveis que a sociedade constrói e
referenda e que cada pessoa toma para si e leva
para o trânsito.
Ser “veloz”, “esperto”, “levar vantagem” ou “ter o
automóvel como status” são valores sempre
presentes em grande parte da sociedade. Mas são
insustentáveis do ponto de vista das necessidades
da vida na esfera coletiva, da saúde e do direito de
todos. É preciso mudar.
Mudar comportamentos para uma vida coletiva
associada à qualidade e ao respeito exige uma
tomada de consciência das questões em jogo no
convívio social, portanto na convivência humana no
trânsito.

Observe o trecho abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta o antônimo da palavra
destacada.
“O primeiro deles é a dignidade da pessoa humana, do
qual derivam os Direitos Humanos e os valores e as
atitudes fundamentais para o convívio social democrático
como o respeito mútuo e o repúdio às discriminações de
qualquer espécie, atitude necessária à promoção da
justiça.”
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6.

Amparo.
Abandono.
Rejeição.
Recobro.
Reconhecimento.

Assinale a alternativa em que todos os verbos destacados
estejam conjugados no mesmo modo do verbo destacado
no trecho abaixo.
“Ser ‘veloz’, ‘esperto’ [...] são valores sempre presentes
em parte da sociedade.”
(A)

As alternativas abaixo apresentam trechos modificados do
texto. Sendo assim, assinale a que apresenta erro
ortográfico.
(A)

3

O primeiro deles é a dignidade da pessoa humana,
do qual derivam os Direitos Humanos e os valores e
as atitudes fundamentais para o convívio social
democrático como o respeito mútuo e o repúdio às
discriminações de qualquer espécie, atitude
necessária à promoção da justiça.
Todos têm a possibilidade de exercer a cidadania
plenamente e, para isso, é necessário ter equidade,
o que, por sua vez, fundamenta a solidariedade.
Comportamentos expressam princípios e valores
que a sociedade constrói e referenda e que cada
pessoa toma para si e leva para o trânsito.
Mudar comportamentos para uma vida coletiva com
qualidade e respeito exige uma tomada de
consciência das questões em jogo no convívio
social, portanto na convivência no trânsito.
É a escolha dos princípios e dos valores que irá
levar a um trânsito mais humano, harmonioso, mais
seguro e mais justo para que sejamos cidadãos
mais responsáveis.

5.

(B)

(C)

(D)

(E)

7.

Todos têm a possibilidade de exercer a cidadania
plenamente e, para isso, é necessário ter equidade,
o que, por sua vez, fundamenta a solidariedade.
Comportamentos expressam princípios e valores
que a sociedade constrói e referenda e que cada
pessoa toma para si e leva para o trânsito.
Os valores, por sua vez, expressam as contradições
e os conflitos entre os segmentos sociais e mesmo
entre os papéis que cada pessoa desempenha.
Mudar comportamentos para uma vida coletiva com
qualidade e respeito exige uma tomada de
consciência das questões em jogo no convívio
social, portanto na convivência no trânsito.
É a escolha dos princípios e dos valores que irá
levar a um trânsito mais humano, harmonioso, mais
seguro e mais justo para que sejamos cidadãos mais
responsáveis.

Assinale a alternativa cuja palavra apresenta a mesma
regra de acentuação da palavra destacada abaixo.
“É a escolha dos princípios e dos valores que irá levar a
um trânsito mais humano, harmonioso, mais seguro e
mais justo para que sejamos cidadãos mais
responsáveis.”
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Freguês.
Véu.
Sábio.
Baú.
Órgão.
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8.

Em relação à concordância nominal, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

9.

O primeiro e o segundo andar do Edifício Jalisco
foram interditados pela Guarda Civil.
Foram anotados todas as orientações da Diretoria
acerca do problema que houve na obra.
Anexa ao documento, segue a cópia da certidão de
nascimento.
Elas mesmo me disseram que não trabalhariam
mais naquela empresa.
As notícias que tivemos de Pedro foram as melhores
possível.

12.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

13.

(B)
(C)
(D)
(E)

Desde que era criança, já sabíamos que Laura seria
poetiza.
Para fazer um curativo, precisaremos de gaz, soro
fisiológico e esparadrapo.
É proibida a converção à direita naquele trecho da
rua.
Hoje, anotei uma receita de bolo de farinha de trigo e
maisena e vou fazê-lo amanhã.
Devido à crise financeira e ao não pagamento dos
salários, contamos com a compreenção de todos.

(B)
(C)
(D)
(E)

14.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa correta em relação ao verbo.

(B)

(A)

(C)

(B)
(C)
(D)
(E)

11.

A expectativa é a de que hajam mais alunos do que
no ano passado.
Houveram discussões sobre a implantação do novo
curso.
Se haver desistentes, a empresa adotará uma nova
medida de contratação.
Embora muitos tenham trabalhado no curso,
somente alguns poderão continuar.
Encerrou-se os prazos para candidatura ao novo
cargo.

Em relação à ortografia, leia o trecho abaixo e, em
seguida, assinale a alternativa que preenche correta e
respectivamente as lacunas.

(D)
(E)

15.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Gostaria de pedir um sanduíche de queijo e um suco
de cajú, por favor.
Vocês encontrarão o caminho fácilmente. Sigam o
fluxo do trânsito.
O juíz absolveu o réu e todos festejaram, pois ele
era inocente.
Saindo do escritório, pegaremos um táxi para não
chegarmos atrasados à reunião.
Estamos orgulhosos de Paulinho, pois ele fez papél
de herói ao salvar a menina dos assaltantes.

Em relação à pontuação, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)
(C)

As pessoas devem estar atentas às leis de trânsito,
respeitar e __________ todos os direitos das pessoas
com deficiência, pois o __________ é direito delas. É
importante que haja uma atenção especial para essa
categoria, pois eles são muito __________ ao desrespeito
alheio. Muitas escolas não se atentam para a importância
de se respeitar as diferenças e atender aos __________
daqueles que necessitam de apoio.

Houve muitas opiniões contrárias quanto ao novo
papel do governo.
Foi difícil os dias de espera pela nova resolução do
governo.
Eram muitos os problemas enfrentados pelas
pessoas que esperavam a resolução.
Os moradores resolveram os principais problemas
da resolução do governo.
Alguns funcionários ficaram admirados com a nova
medida do governo.

Em relação à acentuação, assinale a alternativa correta.
(A)

10.

Vulcão – vulcões.
Alemão – alemães.
Cirurgião – cirurgiões.
Cristão – cristãos.
Limão – limãos.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa,
assinale a alternativa incorreta em relação à
concordância verbal.
(A)

Em relação à ortografia e de acordo com o contexto,
assinale a alternativa correta.
(A)

Em relação ao plural do substantivo, assinale a alternativa
incorreta.

(D)
(E)

Como podemos observar mediante todos, os
exemplos mencionados, as palavras, possuem mais
de uma sílaba.
Tal diferenciação, só é percebida quando
pronunciamos em uma dada sequência, de palavras.
O professor João Paulo, novo funcionário da escola,
assumirá o cargo na próxima semana.
Na próxima semana é importante, que todos, já
estejam, a par da nova lei.
Vários instrutores explicaram: o novo código, no
entanto, nem todos, entenderam.

assegurar/ acesso/ suscetíveis/ anseios
ascegurar/ acesso/ sucetíveis/ anceios
assegurar/ ascesso/ suscetívies/ anseios
assegurar/ acesso/ suscetíveis/ anceios
ascegurar/ ascesso/ suscetíveis/ anseios
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16.

Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O fazendeiro pegou a enchada e capinou todo o
pomar.
Antônio achou um ezagero a quantidade de exames
que o médico solicitou.
O enchame de abelhas atacou muitas pessoas
naquele vilarejo.
Minha bota enxarcou devido à forte chuva.
João
exercia
suas
tarefas
com
muita
responsabilidade.

19.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
20.

0,17cm a mais do que João.
0,17cm a menos do que João.
1,7cm a mais do que João.
17cm a mais do que João.
17cm a menos do que João.

21.

BANCO XYZ
EXTRATO CONTA CORRENTE
JOSÉ DA SILVA
AGÊNCIA 0123 CONTA 0012345-6

TERM. 1.240
18:45 H
06/06/2012
22.

DATA

HISTÓRICO

28/05

SALDO ANTERIOR

01/06

CHEQUE COMPENSADO

999001

R$215,00 -

01/06

CHEQUE COMPENSADO

999002

R$300,00 -

02/06

CONTA DE LUZ

000000

R$98,15 -

02/06

IPTU

000000

R$74,75 -

03/06

SAQUE NO BANCO 24H

146875

R$70,00 -

03/06

DEPÓSITO EM DINHEIRO

120318

R$250,00

04/06

DEPÓSITO EM DINHEIRO

130412

R$550,00

04/06

CHEQUE COMPENSADO

999003

05/06

PGTO TÍTULO –
CONDOMÍNIO

072852

06/06

SALDO TOTAL

VALOR

R$472,15.
R$485,10.
R$497,25.
R$500,10.
R$501,15.

1 elemento.
2 elementos.
3 elementos.
4 elementos.
5 elementos.

Em uma receita de bolo, é pedido para que se coloque 3

4
1
de xícara de margarina na cobertura e
xícara de
2

R$783,25

margarina na massa. Sendo assim, assinale a alternativa
que apresenta o total de margarina utilizada para fazer
esse bolo.
(A)

4 de xícara.
6

(B)

1 xícara.

(C)

1 de xícara.
3

R$127,25 -

(D)

1,5 xícara.

R$213,00 -

(E)

5 de xícara.
4

José da Silva foi ao caixa eletrônico para retirar um
extrato, porém houve um problema na hora da impressão
e não apareceu seu saldo total. Assinale a alternativa que
apresenta o saldo de José no dia 6 de junho.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5

N.
DOCTO

41.
43.
44.
45.
47.

Dados os conjuntos A = {x | x é vogal da palavra CARRO}
e B = {x | x é letra da palavra CAMINHO}, é correto afirmar
que A I B tem
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Leia o texto abaixo para responder às questões 18 e 19.

18.

Assinale a alternativa que apresenta o próximo termo da
sequência abaixo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

João tem 1,72m de altura e Marcos tem 1,89m. Dessa
forma, é correto afirmar que Marcos tem
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$62,35.
R$80,35.
R$242,35.
R$421,35.
R$612,35.

7, 15, 24, 34, ...

MATEMÁTICA
17.

Se José tivesse pagado o condomínio no dia 2 de junho, o
saldo de sua conta no dia 3 de junho seria igual a

23.

Três quintos de um grupo de jovens são moças. Do grupo
de moças, 1 gosta de novela. Se no grupo tivessem 300

3
jovens, é correto afirmar que o número de moças que
gosta de novela seria
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

60.
90.
120.
180.
200.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJ-RS – 101 – Oficial de Transportes – Classe F

24.

Assinale a alternativa que apresenta o número que
dividido por 13 dá quociente 584 e resto 5.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

25.

7.462.
7.468.
7.592.
7.595.
7.597.

Conforme a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul,
é correto afirmar que são direitos dos Servidores Públicos
Civis do Estado, além de outros previstos na Constituição
Federal, nesta Constituição e nas leis
(A)

(B)

Ordenando as letras LANEMCAI, obtém-se o nome de
um(a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

26.

28.

país.
oceano.
fruta.
animal.
cidade.

(C)

O colégio ABC oferece supletivo de 2ª a 6ª feira das
18h30min às 22h. Verificando a tabela, pode-se afirmar
que o total de horas do mês de junho foi

(D)

(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

60.
65.
70.
75.
80.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO
27.

O artigo 5º da Constituição Federal estabelece o devido
processo legal no que se refere às ações judiciais ou aos
processos administrativos. São direitos dos litigantes
como autor ou réu em certas situações e respectivas
ações. Em se tratando de direitos e garantias
fundamentais e no que se refere aos litigantes, são
assegurados alguns meios de defesa e recursos. Sobre
esse assunto, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Aos litigantes em processo judicial e acusados em
geral é assegurado somente recurso administrativo
como meio de prova e matéria de defesa.
Aos litigantes em processo judicial e acusados em
geral é assegurado recurso administrativo, como
meio de defesa e matéria de prova.
Aos litigantes em processo administrativo é
assegurada a interposição de habeas data como
meio de prova, quando ainda não houver trânsito em
julgado dos processos.
Aos litigantes em processo judicial ou administrativo
são
assegurados
a
qualquer
tempo,
independentemente de prazos processuais, recurso
adesivo para obtenção de sentença declaratória.
Aos
litigantes,
em
processo
judicial
ou
administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes.

29.

vencimento básico ou salário básico nunca inferior a
dois salários mínimos fixados pela União para os
trabalhadores urbanos e rurais e irredutibilidade de
vencimentos ou salários.
duração do trabalho normal não superior a 8 (oito)
horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais,
facultada a compensação de horários e a redução
da jornada conforme o estabelecido em lei e repouso
semanal
remunerado,
preferencialmente
aos
domingos.
remuneração do serviço extraordinário, superior, no
mínimo em 30% (trinta por cento), à do normal e
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo
menos, 1/4 (um quarto) a mais do que a
remuneração normal, e pagamento antecipado.
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e da
remuneração, com a duração de 150 (cento e
cinquenta) dias e licença-paternidade, nos termos
fixados em lei.
proibição de diferenças de remuneração, de
exercício de funções e de critério de admissão,
exclusivamente por motivo de sexo, idade ou cor e
13º (décimo terceiro) salário ou vencimento com
acréscimo de até 50% (cinquenta por cento) em
relação à remuneração integral ou no valor dos
proventos de aposentadoria.

A Lei nº 7.356/80, Código de Organização Judiciária do
Estado do Rio Grande do Sul, elenca decisões, prazos e
recursos. Em se tratando de decisão originária do
Corregedor Geral, salvo disposição em contrário, caberá
recurso para o Conselho da Magistratura. Sendo assim,
assinale a alternativa correta quanto ao prazo para
interposição de recurso.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5 (cinco) dias, a partir do conhecimento da decisão
pelo interessado.
10 (dez) dias, a partir do trânsito em julgado e
conhecimento do interessado.
15 (quinze) dias, após julgamento de embargos de
declaração.
5 (cinco) dias, a partir da interposição de recurso
ordinário.
8 (oito) dias, a partir da citação pessoal do
interessado.
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30.

A Lei Complementar nº 10.098/04 dispõe sobre o Estatuto
e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do
Estado do Rio Grande do Sul e estatui sobre a aplicação
de penas disciplinares. Em se tratando de ação disciplinar,
nos casos de suspensão ou multa, o servidor responsável
que não praticar o ato disciplinar no prazo legal poderá
levar o processo de um servidor faltoso à prescrição.
Sobre essa omissão, assinale a alternativa correta quanto
ao prazo prescricional, em que não será mais punível o
ato do servidor faltoso.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

32.

Em relação às normas gerais de circulação e conduta,
analise as assertivas abaixo.
I.

II.

6 (seis) meses.
18 (dezoito) meses.
24 (vinte e quatro) meses.
12 (doze) meses.
30 (trinta) meses.

III.

IV.
31.

Em relação às medidas administrativas, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

As medidas administrativas previstas na Lei nº
9.503/97 elidem a aplicação das penalidades
impostas por infrações estabelecidas na lei, não
possuindo caráter complementar a estas.
Mesmo quando a irregularidade puder ser sanada no
local da infração, o veículo deverá ser retirado por
condutor
regularmente
habilitado,
mediante
recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual,
contrarrecibo, assinalando-se ao condutor prazo
para sua regularização, para o que se considerará,
desde logo, notificado.
O Certificado de Licenciamento Anual será devolvido
ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das
medidas administrativas, tão logo o veículo seja
apresentado à autoridade devidamente regularizado.
Em qualquer hipótese, dar-se-á a retenção imediata
do veículo quando se tratar de veículo de transporte
coletivo transportando passageiros ou veículo
transportando produto perigoso ou perecível.
O transbordo da carga com peso excedente é
condição suficiente para que o veículo não possa
prosseguir viagem e será efetuado às expensas do
proprietário do veículo, com prejuízo da multa
aplicável.

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

33.

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

Em relação aos crimes de trânsito, marque V para
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( )

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7

Os usuários das vias terrestres devem abster-se de
todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo
para o trânsito de veículos, de pessoas ou de
animais, ou ainda causar danos a propriedades
públicas ou privadas.
Os usuários das vias terrestres devem abster-se de
obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando,
depositando ou abandonando na via objetos ou
substâncias, ou nela criando qualquer outro
obstáculo.
Após colocar o veículo em circulação nas vias
públicas, o condutor deverá verificar a existência e
as boas condições de funcionamento dos
equipamentos de uso obrigatório.
O condutor deverá, caso seja necessário, ter
domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

A suspensão ou a proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve
ser imposta exclusivamente como penalidade
principal.
A penalidade de suspensão ou de proibição de se
obter a permissão ou a habilitação, para dirigir
veículo automotor, tem a duração de 5 (cinco)
meses a 6 (seis) anos.
Em qualquer fase da investigação ou da ação penal,
havendo necessidade para a garantia da ordem
pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de
ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou
ainda mediante representação da autoridade policial,
decretar, em decisão motivada, a suspensão da
permissão ou da habilitação para dirigir veículo
automotor, ou a proibição de sua obtenção.
Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de
trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão
em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar
pronto e integral socorro àquela.
V/ V/ F/ F
F/ V/ F/ V
V/ F/ V/ F
V/ V/ V/ V
F/ F/ V/ V

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJ-RS – 101 – Oficial de Transportes – Classe F

34.

A fim de reduzir efetivamente o envolvimento em
acidentes de trânsito, o condutor deve adotar uma conduta
segura e defensiva ao dirigir um veículo. Esta conduta
requer do condutor, em cada situação, determinados
requisitos, conhecidos como elementos da direção
defensiva. Desse modo, assinale a alternativa que não
apresenta um elemento da direção defensiva.
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

35.

36.

I.

Conhecimento: conhecer e seguir as leis de trânsito
e as normas gerais de circulação e conduta. Saber
procedimentos seguros para a realização das
manobras e procurar se reciclar sempre.
Atenção: dirigir em estado de alerta exclusivamente
no período noturno.
Previsão: ao conduzir um veículo é importante que
se crie o hábito de prever situações e locais de
perigo.
Decisão: agir com bom senso e rapidez, saber
escolher a melhor opção, agir corretamente nas
situações de perigo.
Habilidade: manejar o veículo com desenvoltura.
Executar satisfatoriamente as manobras exigidas.

II.
III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em relação às noções básicas de mecânica automotiva,
analise as informações abaixo e assinale a alternativa que
apresenta o sistema ao qual se faz referência.
37.
I.

IV.

Tem como objetivo controlar a estabilidade,
trepidação e flutuação causadas pelo contato do
conjunto pneus/ rodas com o solo.
Sem as peças fundamentais, como amortecedores e
molas, não seria possível amenizar o impacto das
rodas com o solo, transmitindo desconfortos aos
ocupantes do carro.
Quando gastos, podem causar a perda de controle
do veículo e seu capotamento, especialmente, em
curvas e nas frenagens.
Pode provocar o desgaste excessivo dos pneus.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Suspensão.
Freios.
Escapamento.
Iluminação.
Transmissão.

II.

III.

Em relação às noções básicas de mecânica automotiva,
analise as informações abaixo e assinale a alternativa que
apresenta o componente de um automóvel ao qual se faz
referência.
Capacidade de dar a partida em grandes motores à
combustão sob condições extremas de baixa
temperatura.
Capacidade de alimentar os inúmeros sistemas
elétricos de um automóvel.
Suportar por, no mínimo, 40 dias com o automóvel
parado, garantindo o funcionamento contínuo do
sistema de alarme e sendo capaz de dar a partida
no motor ao final desse período, durante o qual o
consumo de corrente, apesar de baixo, é constante.
Aciona o motor de arranque (que dá a partida ao
motor) e é responsável por manter todo o sistema
elétrico do veículo em funcionamento.
Alternador.
Catalisador.
Biela.
Bateria.
Embreagem.

Assinale a alternativa que apresenta componentes
integrantes do sistema de alimentação do funcionamento
do motor.
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Tanque de combustível, bomba de combustível, filtro
de combustível, filtro de ar, carburador ou injeção
eletrônica e vela de ignição.
Cárter, bomba de óleo, filtro de óleo, comando de
válvula, mancais do virabrequim, pistão e vareta
medidora de nível.
Radiador, reservatório, mangueiras, bomba d’água,
válvula termoestática, dutos (câmaras d’água),
ventoinha (sensor/ medidor ou cebolinha) e
ventilador (hélice).
Coletor exaustão, tubulação, catalisador, abafador,
silencioso e guarnições de borracha.
Embreagem (pedal, cabo, platô e disco), caixa de
câmbio, eixo cardã, diferencial e semieixos ou
semiárvores (homocinética).
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38.

Em relação às noções básicas de mecânica automotiva,
analise as informações abaixo e assinale a alternativa que
apresenta o componente do sistema de ignição ao qual se
faz referência.

40.

Em relação à atenção primária, pode-se afirmar que ela se
constitui no mnemônico ABCDE. Em relação a esse
assunto, assinale a alternativa incorreta.
(A)

I.

II.

III.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

39.

(B)

(C)

(D)

(E)

(B)

(C)

Motor de arranque.
Motor do limpador de para-brisa.
Bobina.
Carburador.
Distribuidor.

O atendimento pré-hospitalar é o alicerce do processo de
socorro à vítima de acidentes e, se não for bem realizado,
as chances de sobrevida caem exponencialmente. Por
isso, assim que os socorristas chegam ao local do
acidente, deve ser realizada a avaliação primária, que se
constitui de determinadas fases. Desse modo, assinale a
alternativa que apresenta corretamente a especificação
das duas primeiras fases segundo o Protocolo de APH
Urgência e Emergência dos Bombeiros.
(A)

9

Transforma a corrente de baixa voltagem da bateria
em corrente de alta voltagem necessária para as
velas.
Quando a corrente elétrica passa num enrolamento
de fios, gera-se um campo magnético e,
inversamente, quando se interrompe um campo
magnético, gera-se eletricidade em qualquer
enrolamento de fio dentro das linhas de força do
campo magnético.
Quando se roda a chave de ignição, a corrente
elétrica vinda da bateria atinge um dos seus
terminais, atravessa o enrolamento primário e sai
pelo outro terminal do mesmo enrolamento para os
platinados do distribuidor.

1. Análise: observação geral do estado do
acidentado, sinais vitais e possíveis traumas.
2. Neutralização: acalmar o acidentado e imobilizálo.
1. Análise: observação dos sinais vitais e possíveis
traumas cervicais. 2. Neutralização: imobilizar o
acidentado e medicá-lo para dor.
1. Análise: observação geral do local do acidente e
possíveis situações de perigo. 2. Neutralização:
remover barreiras que impedem a ação de socorro.
1. Análise: observação do nível de consciência. 2.
Neutralização: resolução de qualquer problema que
obstrua as vias aéreas.
1. Análise: observação da respiração e verificação
da expansividade pulmonar e das vias aéreas
superiores. 2. Neutralização: neutralizar a circulação
e estancar qualquer ferida sanguinolenta.

(D)

(E)

A – A desobstrução das vias aéreas deve ser
checada a partir da responsividade, ou seja, se a
vítima estiver responsiva, deve possuir vias aéreas
desobstruídas, apresentar função respiratória,
circulatória e perfusão cerebral. Além disso, deve-se
estabilizar a coluna cervical com as mãos e, caso
necessário, com o auxílio dos joelhos.
B – A avaliação respiratória e a frequência
ventilatória devem ser realizadas por meio da
verificação da respiração da vítima com o auxílio do
“VOS” (Ver, Ouvir, Sentir). Além disso, deve-se
fornecer suporte ventilatório com oxigênio de
15l/min. Caso seja necessário, deve-se iniciar
reanimação ventilatória.
C – Deve-se avaliar circulação e controlar
hemorragias checando o pulso: se a vítima estiver
consciente, deve-se verificar pulso radial. Caso o
pulso radial não esteja presente, deve-se avaliar o
pulso carotídeo; se a vítima estiver inconsciente,
verifica-se o pulso carotídeo. Se for preciso, deve-se
iniciar reanimação cardíaca, verificar a perfusão
capilar, enchimento normal menor que 2 segundos;
efetuar o controle de hemorragias; prevenir e/ou
tratar o estado de choque.
D – Deve-se avaliar o déficit neurológico e o nível de
consciência através da Escala de Coma de
Glasgow, cujo resultado ≥ 8 significa TCE Grave
(coma); 9 a 13 significa TCE Leve; e 14 a 15, sem
indicativos aparentes de TCE. Em seguida, deve-se
avaliar as pupilas (observar tamanho, simetria e
reação à luz) caso a vítima não esteja acordada,
orientada e capaz de responder a comandos.
E – Deve-se verificar exposição e ambiente com
controle da temperatura, realização da exposição da
vítima, retirando ou cortando as vestes no sentido da
costura para melhor visualizar as lesões, tendo o
cuidado de preservar o pudor da vítima e explicar o
porquê desse procedimento que será efetuado.
Deve-se tratar as lesões de extremidades, realizar
controle de temperatura para evitar hipotermia e
realizar curativos evitando a contaminação.
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41.

Existem algumas técnicas específicas para manipulação e
transporte de vítimas acidentadas. Desse modo,
correlacione a técnica (Coluna A) com sua respectiva
descrição (Coluna B) e, em seguida, assinale a alternativa
que apresenta a sequência correta.
Coluna A

1.

2.

3.

Rolamento de
90°.

Arrastamento
de bombeiro.

( )

( )

Rolamento de
180°.

( )

42.

Coluna B
Técnica empregada para
posicionar o paciente na
prancha, quando este se
encontrar em decúbito
ventral.

A Avaliação Secundária deve ser realizada após a
estabilização dos sinais vitais da vítima. Uma minuciosa
avaliação, que deve ser cefalopodálica e anteroposterior,
tem por objetivo identificar lesões que, apesar de sua
gravidade, não colocam a vítima em risco iminente de
morte. A Avaliação Secundária é dividida em subjetiva e
objetiva. Diante do exposto, assinale a alternativa
incorreta.
(A)

Técnica empregada para
posicionar o paciente sobre
a prancha, quando houver
impossibilidade
de
executar o rolamento.

(B)

(C)

Essa técnica possui a
desvantagem
de
não
oferecer suporte para a
cabeça e para o pescoço;
porém, se não houver outro
método disponível, permite
que uma só pessoa
remova a vítima. Muito
usado em ambientes com
fumaça.

(D)

(E)

A parte subjetiva caracteriza-se por perguntas
direcionadas à complementação da avaliação da
vítima (anamnese), que deve constar de dados para
identificação, descrição do acidente, queixas
principais, endereço e telefone.
A parte subjetiva caracteriza-se em usar o
“acrônimo” AMPLA (Alergias, Médicos que a
acompanham, Pulso, Laringe e Alimentos) e
conversar com acompanhantes e testemunhas.
Parte integrante da avaliação objetiva, a apalpação
mantém o sentido cefalopodálico.
Reavaliar a respiração, circulação e temperatura de
forma mais detalhada também integra a parte
objetiva.
A Pressão Arterial deve ser aferida minuciosamente
durante a avaliação objetiva com o uso do
esfigmomanômetro.

MICROINFORMÁTICA

4.

Kendrich
Extration
Device (KED).

5.

Elevação
cavaleiro.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3/ 5/ 2/ 1/ 4
4/ 3/ 5/ 1/ 2
1/ 3/ 5/ 2/ 4
5/ 4/ 1/ 3/ 2
2/ 5/ 3/ 1/ 4

a

( )

( )

Técnica empregada para
posicionar o paciente na
prancha, quando este se
encontrar em decúbito
dorsal.

43.

Essa técnica é utilizada
para imobilizar a coluna
vertebral, proporcionando
maior
estabilização,
segurança e apoio durante
a
manipulação
de
acidentados.

Para salvar um arquivo no Microsoft Word 2003, versão
em português, pode-se clicar no ícone
ou utilizar um
atalho de teclado. Sendo assim, assinale a alternativa que
apresenta esse atalho.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

44.

Para se imprimir um documento, pode-se clicar no ícone
de impressão ou utilizar o seguinte atalho de teclado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

45.

Ctrl + B
Ctrl + S
Shift + F4
Shift + S
Shift + 8

Ctrl + I
Alt + P
Alt + I
Ctrl + F12
Ctrl + P

Na planilha eletrônica Microsoft Excel 2003, os dados
podem ser inseridos diretamente nas células ou pela barra
de fórmulas. Caso a barra de fórmulas não esteja visível, é
possível ativá-la através do menu
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Editar.
Exibir.
Formatar.
Ferramentas.
Inserir.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJ-RS – 101 – Oficial de Transportes – Classe F

10

46.

Para se escrever um documento no padrão ofício, é
necessário utilizar fonte do tipo “Times New Roman”.
Desse modo, assinale a alternativa que apresenta o trecho
formatado com essa fonte.
(A)

(B)

(C)

48.

A eficácia do sistema GPS foi confirmada pela lei de obrigatoriedade
de rastreadores GPS, sendo equipamento de série de veículos novos a
partir de 2009. Embora a finalidade seja diferente, rastreador via GPS
é um item de segurança, para localização do veículo a distância (no
caso de roubo ou simples localização), enquanto o navegador GPS é
um equipamento para auxílio à navegação ao condutor do veículo.

I.

II.

III.

A eficácia do sistema GPS foi confirmada
pela lei de obrigatoriedade de rastreadores
GPS, sendo equipamento de série de veículos
novos a partir de 2009. Embora a finalidade
seja diferente, rastreador via GPS é um
item de segurança, para localização do
veículo a distância (no caso de roubo ou
simples localização), enquanto o navegador
GPS é um equipamento para auxílio à
navegação ao condutor do veículo.

A eficácia do sistema GPS foi confirmada pela lei de
obrigatoriedade de rastreadores GPS, sendo equipamento
de série de veículos novos a partir de 2009. Embora a
finalidade seja diferente, rastreador via GPS é um item de
segurança, para localização do veículo a distância (no
caso de roubo ou simples localização), enquanto o
navegador GPS é um equipamento para auxílio à
navegação ao condutor do veículo.

(D)

A eficácia do sistema GPS foi confirmada pela lei de
obrigatoriedade de rastreadores GPS, sendo
equipamento de série de veículos novos a partir de
2009. Embora a finalidade seja diferente,
rastreador via GPS é um item de segurança, para
localização do veículo a distância (no caso de roubo
ou simples localização), enquanto o navegador GPS
é um equipamento para auxílio à navegação ao
condutor do veículo.

(E)

A eficácia do sistema GPS foi confirmada pela lei de
obrigatoriedade
de
rastreadores
GPS,
sendo
equipamento de série de veículos novos a partir de
2009. Embora a finalidade seja diferente, rastreador
via GPS é um item de segurança, para localização do
veículo a distância (no caso de roubo ou simples
localização), enquanto o navegador GPS é um
equipamento para auxílio à navegação ao condutor do
veículo.

Assinale a alternativa que apresenta uma extensão padrão
da Planilha Eletrônica Microsoft Excel 2003.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

11

Quando se visualiza um site e deseja adicioná-lo à
lista de favoritos, deve-se clicar no botão Favoritos
e, em seguida, clicar em Adicionar a Favoritos.
Se o usuário desejar, pode digitar um novo nome
para a página, especificando a pasta na qual o
favorito deverá ser criado e clicar em Adicionar.
É possível salvar um favorito pressionando as teclas
Ctrl + S.

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

49.

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

No Microsoft Excel 2003, o botão representado abaixo
apresenta a função de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

50.

47.

Os favoritos do Internet Explorer são links para sites que o
usuário visita com frequência. Ao adicionar um site à lista
de favoritos, para acessá-lo, basta clicar no nome do site
em vez de digitar o endereço novamente. Sobre o
assunto, analise as assertivas abaixo.

Subtração.
Multiplicação.
Porcentagem.
AutoSoma.
Divisão.

Assinale a alternativa que apresenta uma regra
considerada insegura na formulação de uma senha para
o Programa de Correio Eletrônico Microsoft Outlook 2003.
(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

Apresentar caracteres repetidos.
Incluir letras maiúsculas e minúsculas, números e
um caractere de símbolo entre a segunda e a sexta
posição.
Assemelhar a conjuntos aleatórios de caracteres.
Não conter padrões, temas ou palavras completas
(em qualquer idioma).
Não utilizar números ou símbolos no lugar de letras
semelhantes, por exemplo, $ para S ou 1 para l.
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