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I N S T R U Ç Õ E S

A C D E

- Verifique se este caderno:

- corresponde a sua opção de cargo.

- contém 50 questões, numeradas de 1 a 50.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão objetiva existe apenas UMAresposta certa.

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHADE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.

- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.

- marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo:

- Marque as respostas das questões objetivas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.

- Responda a todas as questões.

- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.

- Você terá o total de 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.

- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

PORTUGUÊS

Instruções: As questões de números 1 a 12 referem-se ao
texto seguinte.

A família na Copa do Mundo

A rotina de uma família costuma ser duramente atingida
numa Copa do Mundo de futebol. O homem da casa passa a ter
novos hábitos, prolonga seu tempo diante da televisão, disputa-
a com as crianças;  a mulher passa a olhar melancolicamente
para o vazio de uma janela ou de um espelho. E se, coisa rara,
nem o homem nem a mulher se deixam tocar pela sucessão
interminável de jogos, as bandeiras, os rojões e os alaridos da
vizinhança não os deixarão esquecer de que a honra da pátria
está em jogo nos gramados estrangeiros.

É preciso também reconhecer que são muito distintas as
atuações dos membros da família, nessa época de gols. Cabe
aos homens personificar em grau máximo as paixões
envolvidas: comemorar o alto prazer de uma vitória, recolher o
drama de uma derrota, exaltar a glória máxima da conquista da
Copa, amargar em luto a tragédia de perdê-la. Quando
solidárias, as mulheres resignam-se a espelhar, com
intensidade muito menor, essas alegrias ou dores dos homens.
Entre as crianças menores, a modificação de comportamento é
mínima, ou nenhuma: continuam a se interessar por seus
próprios jogos e brinquedos. Já os meninos e as meninas
maiores tendem a reproduzir, respectivamente, algo da atuação
do pai ou da mãe.

Claro, está-se falando aqui de uma “família brasileira
padrão”, seja lá o que isso signifique. O que indiscutivelmente
ocorre é que, sobretudo nos centros urbanos, uma Copa do
Mundo põe à prova a solidez dos laços familiares. Algumas
pessoas não resistem à alteração dos horários de refeição, à
alternância entre ruas congestionadas e ruas desertas, às
tensas expectativas, às súbitas mudanças de humor coletivo − e
disseminam pela casa uma insatisfação, um rancor, uma
vingança que afetam o companheiro, a companheira ou os
filhos. Como toda exaltação de paixões, uma Copa do Mundo
pode abrir feridas que demoram a fechar. Sim, costumam
cicatrizar esses ressentimentos que por vezes se abrem, por
força dos diferentes papéis que os familiares desempenham
durante os jogos. Cicatrizam, volta a rotina, retornam os papéis
tradicionais − até que chegue uma outra Copa.

(Itamar Rodrigo de Valença)

1. Atente para as seguintes afirmações:

I. No primeiro parágrafo do texto, mostra-se como a
vida rotineira dos homens, ao contrário do que
ocorre com a das mulheres, sofre alterações
durante uma Copa do Mundo.

II. No segundo parágrafo do texto, mencionam-se as
diferentes alterações que a Copa do Mundo provo-
ca nas atitudes de alguns membros da família.

III. No terceiro parágrafo do texto, desenvolve-se a
idéia de que o equilíbrio da vida familiar fica amea-
çado pelas mudanças de hábito e pelas paixões
provocadas por uma Copa do Mundo.

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em

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

2. O texto sugere que, durante uma Copa do Mundo, a
cadeia de alterações no comportamento de uma família
costuma

(A) atingir simultaneamente a todos os membros da
casa, do mesmo modo.

(B)) começar pelo homem da casa e propagar-se pelos
outros membros da família.

(C) começar por influência dos alardes da vizinhança.

(D) atingir tão-somente a rotina de grupos familiares mal
constituídos.

(E) atingir tão-somente as pessoas da casa que se
interessam por futebol.

_________________________________________________________

3. Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o
sentido da  frase Cabe aos homens personificar em grau
máximo as paixões envolvidas nesta outra redação:

(A) É intenção dos homens envolver outras pessoas nas
intensas paixões que ele vive.

(B) É um direito masculino fazer de outras pessoas o
centro de suas paixões.

(C)) É nos homens que as mais intensas paixões desper-
tadas costumam corporificar-se.

(D) Atribui-se aos homens o dever de partilhar com os
outros as mais violentas emoções.

(E) Atribui-se à personalidade masculina a obrigação de
conter ao máximo suas emoções.

_________________________________________________________

4. Há uma relação de causa (I) e efeito (II) entre os
segmentos da seguinte formulação:

(A) A rotina de uma família (I) / costuma ser duramente
atingida numa Copa do Mundo (II).

(B) (...) retornam os papéis tradicionais (I) até que
chegue uma outra Copa (II).

(C) É preciso também reconhecer (I) que são muito
distintas as atuações dos membros da família (II).

(D) (...) são muito distintas as atuações dos membros da
família (I) nessa época de gols (II).

(E)) Como toda exaltação de paixões (I), uma Copa
pode abrir feridas que demoram a fechar (II).

_________________________________________________________

5. Transpondo-se para a voz passiva a frase uma Copa do
Mundo põe à prova a solidez dos laços familiares, a forma
verbal sublinhada deverá ser substituída por

(A)) é posta.

(B) são postos.

(C) era posta.

(D) tem posto.

(E) tem sido posto.
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6. O verbo indicado entre parênteses deverá ser obrigato-
riamente flexionado numa forma do plural para preencher
de modo correto a lacuna da frase:

(A) Qualquer súbita alteração nos hábitos familiares
......  (poder) afrouxar os vínculos entre as pessoas
de uma casa.

(B)) Não  ......  (costumar) afetar a quem não gosta de
futebol as vibrações dos torcedores durante uma
Copa do Mundo.

(C) As emoções que  ......  (demonstrar) a mulher da
casa costumam ser menos intensas que as do
homem.

(D) Diante das televisões, em todas as casas,  ......-se
(aglomerar) uma imensa torcida nacional.

(E) Sempre  ......  (faltar), aos torcedores mais fanáticos, a
convicção de que os jogadores deram o melhor de si.

_________________________________________________________

7. A expressão de que preenche corretamente a lacuna da
seguinte frase:

(A) Nenhuma paixão  ......  se pode imaginar é, para ele,
comparável à que lhe desperta uma Copa do Mundo.

(B) A expectativa  ......  nós alimentávamos em relação a
esta Copa resultou em franca decepção.

(C)) As paixões  ......  trata o texto talvez pareçam in-
compreensíveis para outros povos.

(D) A expressão “família brasileira padrão”,  ......  se
refere o autor, nem mesmo para ele parece fazer
muito sentido.

(E) As emoções  ......  os torcedores se deixam arrastar,
numa Copa do Mundo, são exacerbadas e
incontroláveis.

_________________________________________________________

8. Está clara e correta a redação do seguinte comentário
sobre o texto:

(A) Se nós revêssemos nosso comportamento durante
uma Copa, pode ser que fôssemos corrigir alguns
excessos deles.

(B) Não é muito fácil encontrar alguma família em cuja
não exista algum torcedor mais fanático, no qual se
deixe levar a quase histeria.

(C) É incrível como as crianças muito pequenas não se
incomodam, ao passo que uma Copa seja assistida
pelos adultos com mais emoção.

(D)) É apenas por solidariedade a seus maridos que
muitas mulheres buscam se abrir às emoções de
uma Copa do Mundo.

(E) Talvez seja um exagero do autor do texto achar que
os próprios laços familiares se ameacem devido as
frustações do futebol.

_________________________________________________________

9. Estão corretamente flexionadas as formas verbais da
frase:

(A)) Mesmo quem não tenha querido ou podido acompa-
nhar a última Copa do Mundo certamente não ficou
indiferente às irritações que ela suscitou entre nós.

(B) Quem não se dispor a torcer numa Copa terá dificul-
dade em se isolar num canto aonde não cheguem as
ressonâncias da competição.

(C) Se os policiais não detessem os torcedores mais
exagerados, certamente não se veriam tantas famí-
lias nos estádios alemães.

(D) Os torcedores brasileiros ainda retêem, como glória
máxima, a imagem do nosso capitão erguendo a
taça da penúltima Copa.

(E) É comum que os meninos menores não se dete-
nhem diante da televisão, quando se trata de um
jogo da Copa da Mundo.

10. As normas de pontuação estão plenamente atendidas na
frase:

(A) Os jogos de uma Copa do Mundo, quase sempre
costumam provocar altas emoções não apenas, nos
fãs do futebol, mas também nos que não costumam
se animar com esse esporte.

(B) Ainda que com menor ânimo, do que seus maridos,
as mulheres também costumam torcer pela seleção
no caso de esta revelar alguma qualidade de jogo.

(C) Não há dúvida, de que a mídia tornou-se respon-
sável, por um crescente interesse internacional no
acompanhamento dos jogos da Copa do Mundo.

(D) Nos grandes centros urbanos, o trânsito em dias de
jogos do Brasil, costuma sofrer nervosas oscilações,
entre o máximo de movimento, e o total esvazia-
mento das ruas.

(E)) O autor do texto nota, com razão, as variações do
humor público que, durante a Copa, traduzem as
distintas emoções que os jogos nos despertam.

_________________________________________________________

11. A coerência da frase está prejudicada pelo emprego da
expressão sublinhada em:

(A) A rotina familiar é alterada durante a Copa, tanto
assim que há casos de ressentimentos gerados pelo
excesso das paixões.

(B)) A despeito de serem os torcedores mais inflamados,
os homens costumam deixar-se arrebatar pelo
entusiasmo numa Copa do Mundo.

(C) Muito embora as mulheres não sejam, via de regra,
torcedoras fanáticas, há sempre aquelas que sofrem
com os maus resultados da nossa seleção.

(D) À medida que transcorrem os jogos, vai subindo o
grau de emoção e de nervosismo dos torcedores
mais preocupados.

(E) É comum ocorrerem desavenças familiares durante
uma Copa, visto que muito poucas pessoas mantêm
o espírito sereno durante os jogos.

_________________________________________________________

12. Está correto o emprego de ambas as formas sublinhadas
na frase:

(A) Assisti ao jogo, mas não o dei toda a atenção que
queria, pois a correria das crianças não me permitiu
concentrar-lhe.

(B) Queria saber porque algumas pessoas torcem con-
tra seu país, contra a seleção que, afinal de contas,
lhes representa numa Copa do Mundo.

(C)) Sem explicar o porquê de tanta indiferença, muita
gente, enquanto transcorrem os jogos da Copa do
Mundo, ignora-os por completo.

(D) Os laços familiares são importantes, não há porque
relegar-lhes a um segundo plano, por mais intensas
que sejam as emoções de uma Copa.

(E) Os homens ligam a televisão, mantêm-lhe o olhar
nela sem piscar, nada lhes afasta de seu posto,
durante uma Copa.
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MATEMÁTICA

13. Astolfo pretendia telefonar para um amigo, mas não
conseguia se lembrar por inteiro do número de seu
telefone; lembrava-se apenas do prefixo (constituído pelos
quatro algarismos da esquerda) e de que os outros quatro
algarismos formavam um número divisível por 15. Ligou
para sua namorada que lhe deu a seguinte informação:
“lembro-me apenas de dois dos algarismos do número
que você quer: o das dezenas, que é 3, e o das centenas,
que é 4”. Com base no que ele já sabia e na informação
dada pela namorada, o total de possibilidades para
descobrir o número do telefone de seu amigo é

(A) 5

(B) 6

(C)) 7

(D) 8

(E) 9
_________________________________________________________

14. Um certo prêmio foi repartido entre 5 pessoas de modo

que cada uma recebesse 
3
1

 da quantia recebida pela

anterior. Se a terceira pessoa recebeu R$ 81,00, o total dis-

tribuído foi

(A) R$    729,99

(B) R$    882,00

(C) R$    918,00

(D)) R$ 1 089,00

(E) R$ 1 260,00
_________________________________________________________

15. Uma certa mistura contém álcool e gasolina na razão de
1 para 5, respectivamente. Quantos centímetros cúbicos
de gasolina há em 162 litros dessa mistura?

(A)) 135 000

(B)   32 400

(C)     1 350

(D)        324

(E)        135
_________________________________________________________

16. Considere que uma máquina específica seja capaz de
montar um livro de 400 páginas em 5 minutos de funcio-
namento ininterrupto. Assim sendo, outra máquina, com
50% da capacidade operacional da primeira, montaria um
livro de 200 páginas após funcionar ininterruptamente por
um período de

(A) 2 minutos e 30 segundos.

(B)) 5 minutos.

(C) 6 minutos e 15 segundos.

(D) 7 minutos.

(E) 7 minutos e 30 segundos.

17. O preço de um aparelho eletrodoméstico é P reais. Como
eu só possuo X reais, que correspondem a 70% de P,
mesmo que me fosse concedido um abatimento de 12%
no preço, ainda faltariam R$ 54,00 para que eu pudesse
comprar esse aparelho. Nessas condições, a quantia que
possuo é

(A) R$ 254,00

(B) R$ 242,00

(C) R$ 237,00

(D) R$ 220,00

(E)) R$ 210,00
_________________________________________________________

18. Uma pessoa tem R$ 2 000,00 para investir. Se aplicar 
4
3

dessa quantia a juro simples, à taxa mensal de 5%, então,

para  obter  um  rendimento  mensal  de R$ 90,00,  deverá

investir o restante à taxa mensal de

(A) 1%

(B) 2%

(C)) 3%

(D) 4%

(E) 5%
_________________________________________________________

19. Num mesmo instante, dois automóveis começam a rodar
em uma estrada, um em direção ao outro, quando a dis-
tância entre eles é de 480 km. Se a velocidade média de
um deles é de 105 km/h e a do outro é de 95 km/h, após
quanto tempo da partida eles se cruzarão nessa estrada?

(A) 1 hora e 40 minutos.

(B) 1 hora e 55 minutos.

(C) 2 horas.

(D) 2 horas e 20 minutos.

(E)) 2 horas e 24 minutos.
_________________________________________________________

20. Dois técnicos judiciários receberam, cada um, uma mes-
ma quantidade de processos para arquivar e, ao final do
trabalho, anotaram os respectivos tempos, em horas, que
gastaram na execução da tarefa. Se a soma e o produto
dos dois tempos anotados eram numericamente iguais a
15 e 54, respectivamente, então quantas horas um deles
gastou a mais que o outro para arquivar o seu total de
processos?

(A)) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

(E) 7
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LEGISLAÇÃO

21. É certo que o provimento dos cargos públicos far-se-á
mediante

(A) designação de qualquer autoridade superior.

(B) habilitação em concurso e por resolução da autori-
dade pública federal.

(C) ato de investidura decorrente do critério das autori-
dades.

(D)) ato da autoridade competente de cada Poder.

(E) sempre por nomeação dos chefes do Poder Execu-
tivo por serem responsáveis pelo orçamento.

_________________________________________________________

22. Em relação à responsabilidade do servidor público federal,
observa-se que

(A) a obrigação de reparar o dano não se estende aos
sucessores, pela inexistência do nexo da causalidade.

(B)) se tratando de dano causado a terceiros, responderá
o servidor perante a Fazenda, em ação regressiva.

(C) a responsabilidade civil estará presente desde que
resulte prejuízo ao erário, não abrangendo o de
terceiros.

(D) não se pode cumular sanções penais, civis e
administrativas, visto que as primeiras absorvem as
demais.

(E) a absolvição criminal, sob qualquer fundamento ou
modalidade, não afasta a responsabilidade adminis-
trativa.

_________________________________________________________

23. NÃO é considerado um dos preceitos para a redistribuição
de cargos

(A) o mesmo nível, dentre outros, de escolaridade.
(B) o interesse da administração pública.
(C) o equilíbrio de vencimentos.
(D) a manutenção da essência das atribuições do cargo.
(E)) o pedido por servidor de cargo em comissão.

_________________________________________________________

24. O afastamento de um servidor público do Tribunal
Regional do Trabalho, para fins de estudo no Exterior,
está sujeito a certas condições e, dentre elas,

(A)) a ausência do servidor não poderá exceder a 4
(quatro) anos e, findo o estudo, somente decorrido
igual período, será permitida nova ausência.

(B) as exigências, formas e hipóteses para a autori-
zação desse afastamento ficarão sempre a critério
do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

(C) o período máximo de afastamento será de 5 (cinco)
anos, sendo vedada nova ausência do servidor para
essa finalidade.

(D) ao servidor beneficiado poderá ser concedida exone-
ração a qualquer tempo, ficando desobrigado do res-
sarcimento das despesas havidas com o afastamento.

(E) esse afastamento deverá ser autorizado pelo Presi-
dente do Tribunal Regional do Trabalho, mas sua
concessão é prerrogativa do Ministério da Educação.

25. Hélio Fonseca, técnico judiciário, recebeu R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em razão de uma decisão liminar
proferida em mandado de segurança. Porém, a referida
decisão foi posteriormente cassada. Nesse caso, o valor
percebido  por Hélio deverá ser restituído no prazo de

(A) 30 (trinta) dias contados da notificação para repor.

(B) 15 (quinze) dias da inscrição da dívida.

(C) 60 (sessenta) dias da data do fato.

(D)) 20 (vinte) dias da ciência em que a decisão foi
cassada.

(E) 10 (dez) dias do encerramento definitivo do
mandado de segurança.

_________________________________________________________

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. Para duas unidades C e D de discos rígidos (HD),
instaladas num mesmo computador,

(A) não são designados diretórios-raiz

(B) é designado um único diretório-raiz C:

(C) é designado um único diretório-raiz A:

(D)) são designados, respectivamente, dois diretórios-
raiz C: e D:

(E) são designados, respectivamente, dois diretórios-
raiz A: e B:

_________________________________________________________

27. Os cookies enviados pelos servidores da Web e captados
pelos navegadores da Internet nos computadores são,
geralmente, armazenados  no disco rígido, pelo Internet
Explorer, em uma pasta denominada

(A) Desktop.
(B) Favoritos.
(C) Temporary.
(D) Meus documentos.
(E)) Temporary Internet Files.

_________________________________________________________

28. Após redigir uma resposta para um e-mail recebido e
desejar não enviá-la imediatamente, deve-se salvar o
texto redigido para ser enviado mais tarde na pasta

(A)) Rascunhos.
(B) Encaminhar.
(C) Caixa de saída.
(D) Responder a todos.
(E) Cco – Destinatários ocultos.

_________________________________________________________

29. Num documento Word, estando o cursor posicionado na
célula de uma tabela e clicando-se com o mouse em
Inserir Tabela, será

(A) dividida a célula em que estiver o cursor, na
quantidade de linhas e colunas especificadas.

(B) dividida a tabela existente na posição imediatamente
acima da célula em que estiver o cursor.

(C)) criada uma nova tabela, na quantidade de linhas e
colunas especificadas, dentro da célula em que
estiver o cursor.

(D) criada uma nova tabela, na quantidade de linhas e
colunas especificadas, abaixo da tabela existente.

(E) emitida uma mensagem de operação inválida.
_________________________________________________________

30. As opções de alinhamento de texto num documento Word
comuns tanto para alinhamento horizontal quanto para
alinhamento vertical são

(A) esquerdos e direitos.
(B)) centralizados e justificados.
(C) superiores e inferiores.
(D) centralizados, apenas.
(E) justificados, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito
e executivos rodoviários informações sobre problemas ob-
servados nas autuações e apontados em recursos, e que
se repitam sistematicamente, é de competência

(A) do CONTRAN − Conselho Nacional de Trânsito.

(B) das Polícias Militares dos Estados e do Distrito Fe-
deral.

(C)) das JARI − Juntas Administrativas de Recursos de
Infrações.

(D) das Prefeituras Municipais.

(E) dos Conselhos Estaduais de Trânsito − CETRAN e
do Conselho de Trânsito do Distrito Federal −
CONTRANDIFE.

_________________________________________________________

32. Julgar os recursos interpostos contra decisões das Juntas
Administrativas de Recursos de Infrações − JARI compete

(A)) aos Conselhos Estaduais de Trânsito − CETRAN e
ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal −
CONTRANDIFE.

(B) aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos
municípios.

(C) aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos
Estados.

(D) ao Departamento Nacional de Trânsito − DENATRAN.

(E) às Polícias Militares dos Estados e do Distrito Fede-
ral.

_________________________________________________________

33. O condutor deverá manter acesos os faróis do veículo,
utilizando luz baixa, quando

(A) estiver em circulação e quiser indicar a intenção de
ultrapassar o veículo que segue à sua frente.

(B) estiver em situações de emergência.

(C) estiver em circulação por vias não iluminadas.

(D) o veículo estiver parado para fins de embarque ou
desembarque de passageiros.

(E)) estiver em circulação durante o dia e durante a noite,
nos túneis providos de iluminação pública.

_________________________________________________________

34. Nas vias arteriais desprovidas de sinalização regulamenta-
dora, a velocidade máxima permitida de circulação dos
veículos, em quilômetros por hora, é

(A) 50.

(B)) 60.

(C) 70.

(D) 80.

(E) 90.
_________________________________________________________

35. Para habilitar-se na categoria D, deve-se preencher, entre
outros, o seguinte requisito:

(A) ser maior de dezoito anos.

(B) estar habilitado no mínimo há dois anos na cate-
goria C.

(C) não ser reincidente em infrações graves durante os
últimos doze meses.

(D)) estar habilitado no mínimo há dois anos na Cate-
goria B, ou no mínimo há um ano na Categoria C.

(E) não ter cometido nenhuma infração média, grave ou
gravíssima durante os últimos doze meses.

36. Uma penalidade passível de ser aplicada às infrações de
trânsito é:

(A) remoção do veículo.

(B) retenção do veículo.

(C)) suspensão do direito de dirigir.

(D) recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação.

(E) recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual.
_________________________________________________________

37. Estão associadas à sinalização vertical de advertência as
cores

(A)) amarela e preta.

(B) branca e preta.

(C) azul e branca.

(D) verde e branca.

(E) vermelha, preta e branca.
_________________________________________________________

38. Um silvo longo, emitido pelo agente da autoridade de
trânsito, significa que o condutor do veículo deve

(A) seguir em frente.

(B) parar na faixa de trânsito que estiver circulando.

(C) acender os faróis.

(D)) diminuir a marcha.

(E) parar imediatamente na faixa de trânsito da direita.
_________________________________________________________

39. As linhas de divisão de fluxos veiculares no mesmo sen-
tido e as linhas de divisão de fluxos veiculares em
sentidos opostos devem ser pintadas, respectivamente,
nas cores

(A) amarela e branca.

(B) amarela e amarela.

(C) amarela e vermelha.

(D) branca e branca.

(E)) branca e amarela.
_________________________________________________________

40. Indique a placa de regulamentação que significa “sentido
de circulação da via/pista”.

(A)

(B))

(C)

(D)

(E)
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41. As marcas da sinalização horizontal que orientam os
fluxos de tráfego em uma via, direcionando a circulação de
veículos e que regulamentam as áreas de pavimento não
utilizáveis, são as

(A) transversais.
(B) longitudinais.
(C)) de canalização.
(D) de divisão de fluxos.
(E) de inscrições no pavimento.

_________________________________________________________

42. Quando o Agente da Autoridade de Trânsito estiver com o
braço levantado, com movimento de antebraço da frente
para a retaguarda e a palma da mão voltada para trás,
está indicando para os condutores ordem de:

(A)) seguir.
(B) permanecer à direita.
(C) diminuição da velocidade.
(D) parada obrigatória para todos os veículos.
(E) parada para todos os veículos que venham de dire-

ções que cortem ortogonalmente a direção indicada
pelo braço levantado, qualquer que seja o sentido de
seu deslocamento.

_________________________________________________________

43. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:

(A) a sinalização horizontal sobre a sinalização vertical.
(B) as demais normas de trânsito sobre as indicações

dos sinais.
(C) a sinalização vertical de advertência sobre a sina-

lização vertical de regulamentação.
(D) as normas de circulação e outros sinais sobre as

ordens do agente de trânsito.
(E)) as indicações do semáforo sobre os demais sinais.

_________________________________________________________

44. Com relação às regras de segurança na condução de
ciclomotores,

(A) é permitida a circulação sobre as calçadas das vias
urbanas.

(B)) é proibida a circulação nas vias de trânsito rápido.
(C) é opcional o uso de viseiras ou óculos de proteção.
(D) é obrigatório manter o farol aceso, quando em

circulação, durante a noite e opcional durante o dia.
(E) a circulação pode ser feita entre as faixas de tráfego.

_________________________________________________________

45. Sob chuva intensa, em que a visibilidade é bastante redu-
zida, recomenda-se aos condutores de veículos automo-
tores, dentro dos princípios da direção defensiva, a utili-
zação de luzes:

(A) altas e baixas dos faróis, através de troca intermi-
tente entre ambas.

(B) indicadoras de direção (pisca-pisca) do lado es-
querdo.

(C) de emergência (pisca-alerta).
(D)) baixas dos faróis.
(E) altas dos faróis.

_________________________________________________________

46. Um motorista sai correndo do veículo com o corpo em
chamas. A conduta prioritária de primeiros socorros, para
esta situação, é

(A) estimular a vítima para continuar correndo até as
chamas se apagarem.

(B) tentar apagar o fogo, jogando água gelada sobre as
roupas em chama.

(C)) combater o fogo nas roupas, cobrindo a vítima com
cobertor não sintético.

(D) passar pomada antibiótica nos locais da
queimadura, após combater o fogo nas roupas.

(E) estimular a ingestão de líquido frio, após combater o
fogo nas roupas.

47. No atendimento à vítima com sangramento abundante no
braço esquerdo, o socorrista deve:

I. prestar o socorro, preferencialmente, com as mãos
enluvadas.

II. aplicar torniquete no braço esquerdo e em duas das
outras três extremidades do corpo, com rodízio a
cada 15 minutos em sentido horário.

III. comprimir o ferimento com uma gaze ou pano
limpo.

É correto o que se afirma em

(A)) I e II, apenas.

(B) I, apenas.

(C) II, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E)  I, II e III.
_________________________________________________________

48. Um ciclista é atropelado e desmaia após bater a cabeça
no chão. Uma atitude correta do socorrista, em relação à
vítima, é

(A)) evitar movimentar a cabeça.

(B) retirar o capacete do ciclista.

(C) transportar a vítima o mais rápido possível, para o
hospital, na posição sentada.

(D) repousar a cabeça em um pequeno travesseiro,
inclinando-a para um dos lados, se houver suspeita
de fratura craniana.

(E) testar a integridade das articulações da coluna cer-
vical, movimentando o pescoço de um lado para
outro.

_________________________________________________________

49. A figura abaixo mostra a vítima deitada e com o pescoço
sendo estendido para trás pelo socorrista.

Essa posição é considerada correta quando

(A) existe suspeita de lesão da coluna.

(B)) se quer iniciar a respiração artificial.

(C) se deseja prevenir fratura na coluna cervical.

(D) há sangramento de vias aéreas.

(E) se deseja estimular a circulação sangüínea e linfá-
tica.

_________________________________________________________

50. Durante a parada cardíaca, as ações dos socorristas de-
vem ser rápidas e eficientes porque a conseqüência mais
grave da interrupção da circulação cerebral por tempo
prolongado é

(A) rompimento do aneurisma cerebral.
(B) meningite meningocócica.
(C) epilepsia.
(D) dificuldade em movimentar as pernas.
(E)) lesão cerebral irreversível.
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