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devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção da sua
prova.

CONHECIMENTOS GERAIS
1

4

7

O médico e cientista Oswaldo Gonçalves
Cruz se tornou diretor geral de saúde pública numa
época em que o país era assolado por doenças
endêmicas, causadas pela falta de higienização e
saneamento nas cidades. Oswaldo Cruz adotou medidas
drásticas como a destruição de casebres insalubres na
cidade do Rio de Janeiro e a criação de inspetores de
saúde para examinar o interior das casas e exterminar
focos de mosquitos transmissores da febre amarela.

Considerando as imagens e palavras da tira abaixo como um texto,
julgue os seguintes itens.

Galileu, out./2005, p. 87 (com adaptações).

A partir da organização das idéias do texto acima e com
base em seus aspectos gramaticais, julgue os itens a seguir.
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As orações iniciadas por “examinar” (R.8) e
“exterminar” (R.8) expressam ações para o combate às
causas das “doenças endêmicas” (R.3-4).
A correção gramatical é mantida com o deslocamento
do pronome “se” (R.2) para depois do verbo,
escrevendo: tornou-se.
Por estar empregada em referência a uma idéia de
tempo, a expressão “numa época” (R.2-3) pode ser
substituída por quando, sem prejuízo da coerência e da
correção gramatical do texto.
Pelo desenvolvimento das idéias do texto, entende-se
que “assolado” (R.3) corresponde a arrasado,
devastado.
O substantivo “casebres” (R.6) está empregado no texto
como o coletivo de casinhas.
As medidas adotadas por Oswaldo Cruz foram
consideradas invasivas pela população, que passou a
se revoltar contra ele. Mas a maior hostilidade para
o médico surgiu quando ele determinou a vacinação
obrigatória contra a varíola e enfrentou uma revolta
popular. As famílias, na sociedade conservadora, se
indignavam pelo fato de as moças terem que mostrar
seus braços aos vacinadores.

Correio Braziliense, 27/1/2006.



A última fala, apesar de ter forma de pergunta, sugere uma
afirmação: Não, comida de hospital não pode ser saudável.
 Os sinais de pontuação exclamativa ao final do primeiro e do
segundo balões indicam a ênfase em ordens dadas pelo
personagem.
 O pronome “Isso”, no segundo balão, retoma, no texto da tira, o
que foi dito no primeiro balão.
 A expressão “de hospital”, no segundo e terceiro balões, qualifica
o termo “comida”, assim como o adjetivo “saudável” é empregado
para qualificar, no último balão.

O grande mistério
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Há dias que buscavam uma explicação para os odores
esquisitos que vinham da sala de visitas. Primeiro houve um erro
de interpretação: o quase imperceptível cheiro foi tomado como
sendo de camarão. No dia em que as pessoas da casa notaram que
a sala fedia, havia um suflê de camarão para o jantar. Daí...
Mas comeu-se o camarão, que, inclusive, foi elogiado
pelas visitas, jogaram as sobras na lata do lixo e — coisa
estranha — no dia seguinte a sala cheirava pior.
Talvez alguém não gostasse de camarão e, por cerimônia,
embora isso não se use, jogasse sua porção debaixo da mesa.
Ventilada a hipótese, os empregados espiaram e encontraram
apenas um pedaço de pão e uma boneca de perna quebrada, que
Giselinha esquecera ali. E como ambos os achados eram inodoros,
o mistério persistiu.
Stanislaw Ponte Preta. In: Gol de padre e outras
crônicas. Ática, 2000, p. 20 (com adaptações).

Idem, ibidem.

Julgue os seguintes itens, que têm por base o
desenvolvimento das idéias no texto acima.

Com base no texto acima, julgue os próximos itens.




O desenvolvimento das idéias do texto mostra que o
verbo “terem” (R.7) está empregado no sentido de
precisarem; por isso a substituição de um verbo pelo
outro não prejudica a correção gramatical do texto.

Mantêm-se a coerência e a correção gramatical do texto
ao se substituir o trecho “adotadas por Oswaldo Cruz”
(R.1) pela seguinte oração subordinada: que Oswaldo
Cruz adotou.

Pelo desenvolvimento do texto, conclui-se que as
ocorrências do pronome “ele”, nas linhas 3 e 4, e do
termo “o médico”, na linha 4, referem-se a “Oswaldo
Cruz” (R.1).

A flexão de singular na forma verbal “enfrentou” (R.5)
deve-se à concordância com “vacinação” (R.4).
 Mantêm-se a correção gramatical e a coerência textual
caso o início do período final do texto seja assim
reescrito: A sociedade conservadora, nas famílias
indignava-se.
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Conclui-se dos dois períodos finais do texto que o pedaço de pão
era o responsável pelos “odores esquisitos” (R.1-2) da sala de
visitas.
A flexão de plural em “odores” (R.1) segue a mesma regra do
plural das palavras calor, amor e suor.
Se a forma verbal “vinham” (R.2) tivesse de ser escrita em duas
linhas separadas, sua separação seria: vin-ham.
A retirada da forma verbal “sendo” (R.4) do período em que é
empregada não prejudica nem a correção gramatical nem a
coerência do texto.
Preservam-se as idéias e a correção gramatical do texto ao se
substituir o trecho “de camarão. No dia em que” (R.4) por: de
camarão porque, no dia, em que.
Na linha 5, o que poderia tomar o lugar do sinal de reticências,
mantendo a coerência e a correção do texto, seria: a explicação
do mau-cheiro.
Na linha 6, a forma verbal “foi elogiado” está empregada no
singular e no masculino porque concorda com “camarão”.
A expressão opinativa “coisa estranha” (R.7-8) refere-se ao fato de
a lata de lixo ter ficado na sala de visitas.
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Usando um jogo popular na Internet, que rastreia

1

1

notas de US$ 1 nos Estados Unidos, cientistas americanos e
alemães criaram um modelo matemático para calcular em
4

4

quanto tempo um vírus letal se espalharia pelo mundo.
No século XIV, a peste negra levou três anos para se alastrar
pela Europa, à velocidade de dois quilômetros por dia.

7

7

Agora, com aviões, trens, carros, os vírus, como o da gripe

Técnicos da EMBRAPA tornaram possível uma
tecnologia inovadora e eficaz para o saneamento básico na
área rural. Por meio de um composto de clorador de água
e fossa séptica biodigestora, já é possível evitar a
contaminação da água e purificá-la a um só tempo.
Essa solução é uma alternativa vantajosa à
utilização de fossas negras, que é reconhecidamente um
método ultrapassado e um propagador de doenças.
Saneamento básico na área rural. UnB Revista, dez./2005/mar./2006 (com adaptações).

aviária, cruzariam o mundo em questão de dias. Para se ter
idéia do perigo, basta seguir a trajetória das notas de dólar.
Istoé, 1.o/2/2006, p. 70 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, considerando a organização das idéias no
texto acima e aspectos lingüísticos nele presentes.


O substantivo feminino “trajetória” (R.9) tem um
correspondente no masculino que manteria o texto correto:
trageto.





O emprego das letras iniciais maiúsculas em “Técnicos da
EMBRAPA” (R.1) mostra que a expressão se refere a um
título ou cargo.



Na linha 3, a substituição de “Por meio de” pela preposição
com preservaria a correção e a coerência do texto.



O pronome em “purificá-la” (R.5) refere-se a “fossa séptica”
(R.4).

“peste negra” (R.5) no século XIV.
Conforme se pode constatar no texto, o singular ou o plural

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

contextualmente, nos artigos que o acompanham.
Subentende-se do texto que a “peste negra” (R.5) foi
identificada como o vírus “da gripe aviária” (R.7-8).


A expressão “Essa solução” (R.6) está empregada em
referência a “tecnologia inovadora e eficaz para o
saneamento básico na área rural” (R.2-3).

As idades de Mário, Sérgio e Tobias, em anos
completos, são números diretamente proporcionais a 3, 5 e 7,
respectivamente. Tobias tem mais de 43 e menos de 50 anos.

do substantivo “vírus” (R.4 e 7) são marcados apenas,




Depreende-se das idéias do texto que as notas de dólar
viajam de avião, trem e carro, muito menos rápido do que a



Tendo por base o texto acima, julgue os itens subseqüentes.

Mantêm-se a correção gramatical e a coerência do texto ao
se empregarem as expressões na velocidade ou com a



A soma das idades de Mário e Sérgio é igual à idade de
Tobias.



A soma das idades de Mário, Sérgio e Tobias é inferior a
100 anos.



Mário tem mais de 20 anos de idade.
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velocidade, em lugar de “à velocidade” (R.6).


A retirada do pronome “se” (R.8) provocaria erro gramatical
e, conseqüentemente, incoerência no texto.

Notáveis (Notas fora do comum)
(...)
IX Claro, não se pode evitar o nascimento nem a morte. Mas
não dá para melhorar um pouco o intervalo?
(...)
Millôr Fernandes. In: Veja, 1.o/2/2006, p. 20 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, a respeito do texto acima.


Em um nível mais formal de linguagem, a expressão “não dá
para” corresponde a não é possível.



No início da nota, “Claro,” desempenha, no texto, função
correspondente a É claro que.



De acordo com o texto, o “intervalo” corresponde à vida.

UnB / CESPE – DOCAS/PA

Cargo 10: Guarda Portuário

CADERNO 1

–2–
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Uma equipe de servidores municipais foi encarregada do
recadastramento dos feirantes do mercado público. Em dois dias,
trabalhando durante 8 horas em cada dia, eles conseguiram
recadastrar 64% dos feirantes. Nos dias seguintes, trabalharam
apenas durante 3 horas por dia. Com base nessa situação e
considerando que os membros da equipe sejam igualmente
produtivos, julgue os itens que se seguem.


Com a jornada reduzida, a equipe precisou de mais 3 dias de
trabalho para concluir o recadastramento.



Com a jornada de trabalho reduzida, a equipe recadastrou,
no máximo, 10% dos feirantes por dia.
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Se um investidor aplica R$ 10.000,00 a juros compostos de 1%
ao mês, então


após dois meses de aplicação, o capital aplicado renderá
R$ 201,00 de juros.



após três meses de aplicação, o total dos rendimentos será
superior a 3,2% do total aplicado.

Uma empresa funciona nos turnos matutino e vespertino. Os
empregados da empresa trabalham em turno único, isto é, os do
turno matutino não trabalham no vespertino. Sabe-se que, se, em
determinado dia, 12 empregados do turno da manhã e
7 empregados do turno da tarde faltarem ao trabalho, então, nesse
dia, 37 empregados estarão trabalhando, e, se, em outro dia,
metade dos empregados do turno matutino e um terço dos
empregados do turno vespertino faltarem ao trabalho, então,
nesse dia, 33 empregados estarão trabalhando. A respeito dos
empregados dessa empresa, julgue os itens que se seguem.


Se em determinado dia todos os empregados do turno da
manhã e apenas metade dos do turno da tarde compareceram
ao trabalho, então, nesse dia, mais de 40 empregados
compareceram ao trabalho.



Essa empresa tem menos de 60 empregados.



Há mais empregados no turno da manhã que no da tarde.

Os 35 empregados de uma empresa podem escolher,
entre três opções, o seu regime de trabalho: turno único pela
manhã, turno único à tarde ou turno completo, manhã e tarde.
Nessa empresa, 23 empregados trabalham pela manhã e, no turno
único da manhã, trabalham 5 empregados a menos que o total de
empregados que trabalham à tarde.
Com relação à situação apresentada, julgue os seguintes itens.


Mais de 13 empregados trabalham apenas à tarde.



Oito empregados trabalham no regime de turno completo,
manhã e tarde.



No turno único da manhã trabalham menos de 13
empregados.
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Julgue os itens que se seguem.


Considere que um pedaço de fio elétrico tenha a seguinte
característica: 3 vezes o seu comprimento, em metros, mais
15 m é menor que 2 vezes o seu comprimento, em metros,
mais 27 m. Nesse caso, o comprimento desse pedaço de fio
elétrico é superior a 14 m.



A expressão
positivo.



Representando por Z o conjunto dos números inteiros, então
o conjunto {x 0 Z : 0 < x # 4} tem apenas 3 elementos.



Considere que o guarda portuário Pedro substituiu Carlos,
com problemas de saúde, durante 12 dias e, em cada dia,
durante 2 horas e 25 minutos. Nessa situação, para que
Carlos retribua a Pedro o mesmo espaço de tempo
trabalhado, deve substituí-lo durante 29 horas.



Considere que uma caixa d’água cúbica tem as arestas
medindo 2 m de comprimento. Então essa caixa-d’água tem
capacidade para mais de 7.000 litros de água.



Considere que 6,2 kg de castanhas-do-pará serão
acondicionados em embalagens com capacidade para 25 g.
Se, em cada embalagem, for colocado o máximo possível de
castanhas, então serão necessárias menos de 250
embalagens.

representa um número inteiro



Suponha que o guarda esteja no ponto B e tenha que atender
a uma ocorrência no ponto K. Nessa situação, fazendo o
menor percurso para chegar ao local da ocorrência, ele
percorrerá 1.500 m.



No bloco III, o ângulo correspondente ao vértice I é inferior
ao correspondente do vértice K.



A diagonal AC é paralela à diagonal EG.
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Um lote retangular tem um dos lados medindo 20 m a mais que
o outro lado. A respeito desse lote é correto afirmar que,


se a área for igual a 800 m², o seu perímetro será inferior a
130 m.



se o perímetro for igual a 200 m, a sua área será superior a
2.500 m².

Um guarda portuário vigia 3 armazéns, representados pelos
blocos I, II e III na figura acima. O bloco I é um quadrado cujo
lado mede 5 unidades de comprimento (uc). O bloco II é um
retângulo de lados medindo 5 uc e 4 uc. O bloco III é um
triângulo retângulo, em que os catetos medem 3 uc e 4 uc.
Considere que 1 uc = 100 m e que o guarda circula apenas pelas
ruas entre os blocos. Desconsiderando a largura dessas ruas,
pode-se supor que C = F, D = E = I e J = H. No que se refere a
essa descrição, julgue os itens subseqüentes.


Se o guarda der 5 voltas em torno do bloco I e 5 voltas em
torno do bloco II, então ele terá percorrido menos de
18.000 m.



A soma das áreas ocupadas pelos armazéns é superior a
500.000 m².
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Um guarda portuário apreendeu um contrabando de 30 caixas de
aparelhos eletrônicos. Algumas dessas caixas continham 15
aparelhos de DVD cada e as outras, 13 impressoras cada. O triplo
do número de caixas com aparelhos de DVD é igual ao dobro do
número de caixas com impressoras. A polícia apurou que cada
aparelho de DVD seria vendido por R$ 195,00 e cada impressora,
por R$ 150,00. Julgue os itens que se seguem com base nessas
informações.


Com a venda de todos os objetos, a quadrilha apuraria mais
de R$ 70.000,00.



Das caixas apreendidas, 18 continham impressoras.



Foram apreendidos menos de 160 aparelhos de DVD.



Com a venda dos aparelhos de DVD, os contrabandistas
apurariam mais do que com a venda das impressoras.



em áreas dominadas por traficantes, são os próprios
criminosos os que mais sofrem e perdem.


Quanto mais acesso à educação e aos serviços médicos é
assegurado às populações mais carentes, maior é a tendência
delas a aderir ao crime organizado.



O assunto tratado no texto reflete uma situação que se
assemelha a uma guerra civil.



Insegurança, medo e angústia envolvem os cidadãos
submetidos à violência urbana dos dias de hoje.



No rastro da luta pelo controle do narcotráfico na
Rocinha, ficaram 6 mortos, 8 feridos, 14 bandidos presos e o
sentimento do medo, traduzido nos relatos de um morador da
favela e de um carioca da classe média. Segundo o morador da
Rocinha, “quem morre e sofre é sempre o trabalhador. O
comércio fecha, as crianças não podem ir à escola e ninguém
consegue ir para o serviço. Até quando vamos conviver com essa
guerra?” Para o morador do Alto Leblon, “não dá para explicar
o sentimento: é uma mistura de insegurança, medo, angústia. Só
penso na minha filha nessa hora.”
Jornal do Brasil, 17/2/2006, capa (com adaptações).

Em favelas e em outros locais habitados por pessoas
carentes, a presença dos governos tem sido freqüente e,
graças às grandes obras ali realizadas, tem-se reduzido a
influência das facções criminosas sobre a população local.

O poder das organizações criminosas também se manifesta
quando elas determinam, pelas mais diversas razões, o
fechamento do comércio nas áreas em que atuam.



Escolas e centros de saúde são respeitados pelos grupos de
criminosos, o que possibilita o funcionamento normal e
regular dessas instituições.



O tráfico de drogas ilícitas é atividade muito lucrativa, o que
explica esse comércio em escala mundial e o poderio das
organizações criminosas que a ele se dedicam.



O dinheiro obtido por meio ilícito, como o narcotráfico,
normalmente é lavado, ou seja, empregado em atividades de
fachada para se tornar legal.



O narcotráfico não se vale do trabalho de crianças e
adolescentes, por temor às severas punições legais a quem

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
abrangência do tema que ele focaliza, julgue os itens seguintes.


O texto afirma que, quando ocorrem enfrentamentos armados

pratica esse tipo de delito.


Pela lei brasileira, traficar e consumir droga ilícita
constituem o mesmo crime.



No Brasil, narcotráfico é crime hediondo, estando seu
praticante sujeito à pena de prisão perpétua.



O crescimento da violência, uma das marcas registradas do
mundo contemporâneo, manifesta-se das mais diversas
formas.



O comércio ilegal de armas é visto como importante fator
para o aumento da violência, inclusive porque abastece de
poderoso arsenal o crime organizado.



A situação retratada no texto, embora diga respeito ao Rio de
Janeiro, pode ser verificada em outros centros urbanos do
país.



O contrabando de armas, já superado pelas grandes
potências mundiais, está restrito, na atualidade, aos países
pobres.



O consumo de drogas ilícitas alimenta o narcotráfico, que
está na raiz da violência de que fala o texto.



Por ter fronteiras terrestres a leste e a oeste, o Brasil é muito
vulnerável à ação de traficantes e de contrabandistas.



Nas áreas mais pobres das grandes cidades, a presença
ostensiva e permanente das forças policiais tem reduzido a
violência e mantido um clima de relativa paz nessas
localidades.



No Brasil, a vigilância das fronteiras compete às polícias
estaduais e às guardas municipais.



O aumento da criminalidade e dos índices de violência acaba
por limitar o direito de ir e vir das pessoas.

Embora muito raros, os choques entre grupos de traficantes
acontecem, o que amplia o sentimento de insegurança das
pessoas.



Em geral, as organizações criminosas atraem as pessoas para
nelas trabalharem fazendo uso exclusivo da força e da
coação.
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loteria a ser criada pelo governo federal para salvar os times de

Julgue os itens seguintes, acerca da Lei n.o 8.630/1993 (Lei dos
Portos).

futebol inadimplentes com a União. A Timemania vai beneficiar



Considere a seguinte situação hipotética.
Lucas, autoridade tributária aduaneira, no exercício de suas
funções fiscalizadoras, verificou a armazenagem de
mercadorias em situação fiscal irregular.
Nessa situação, Lucas deverá proceder à apreensão das
referidas mercadorias, em conformidade com a legislação
aplicável.



Considere a seguinte situação hipotética.

O Senado aprovou o projeto que cria a Timemania,

80 times das três divisões do Campeonato Brasileiro. A loteria é
vista por dirigentes dos principais clubes do país como a salvação
de suas finanças.
O Globo, 15/2/2006, p. 33 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens

Pedro, trabalhador portuário, presta serviços em determinado
porto nacional.

seguintes.


Nessa situação, caberá ao operador portuário a
responsabilidade pelo pagamento da remuneração de Pedro,
bem como dos demais encargos trabalhistas.

O Campeonato Brasileiro de futebol é disputado em mais de
uma divisão de clubes.



A loteria citada no texto não contempla todos os times de

 A Lei dos Portos considera operação portuária a

futebol brasileiros.


A Timemania tem o objetivo de ajudar os clubes a saldarem

4#5%70*1

suas dívidas com o governo federal.


movimentação ou a armazenagem de mercadorias destinadas
ou provenientes de transporte aquaviário, aéreo ou terrestre.

De maneira geral, os clubes brasileiros são bem
administrados e, por imposição legal, não têm dívida com a
previdência social (INSS).



No Brasil, as loterias arrecadam pouco porque pequeno
percentual da população tem o hábito de concorrer aos
prêmios que elas oferecem.



Há quem acredite que a Timemania não terá sucesso,
justamente porque há tempos o futebol deixou de ser o
esporte preferido dos brasileiros.



A seleção brasileira de futebol, tradicional participante das
Copas do Mundo, é a que mais vezes venceu nessa
competição.

Com relação à norma regulamentadora de segurança e saúde no
trabalho portuário — NR-29 —, julgue os itens subseqüentes.


Materiais explosivos poderão ser movimentados e
armazenados na área portuária.



Considere a seguinte situação hipotética.
Para auxiliar nos trabalhos de descarga de determinado
navio, João, trabalhador portuário, estava em cima de um
contêiner em movimento, orientando o sinaleiro quanto ao
local correto de descarga.
Nessa situação, o procedimento adotado por João contraria
o disposto na referida norma.
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