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Conhecimentos Básicos
Conhecimentos Específicos
INSTRUÇÕES
-

-

Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
Para cada questão 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.
C D E
- marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

ATENÇÃO
-

Marque as respostas 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 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
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.

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
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pessoas implica aumento de consumo de energia e maior
CONHECIMENTOS BÁSICOS
Atenção:

As questões de números 1 a 10 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

produção de lixo. A solução é impor algumas regras, reduzir o
lixo e o consumo de energia. Caso contrário, a casa original
rapidamente não daria conta da demanda crescente dos seus
habitantes.

O debate sobre a preservação do planeta e sua exploração tem se tornado cada vez mais acirrado e confuso. Cientistas que pregam a seriedade do aquecimento global são acusados de alarmismo. Por outro lado, os que afirmam que não há
provas conclusivas para de fato defender a tese de que a Terra
está aquecendo devido à emissão de gases poluentes são
acusados de serem vendidos às indústrias ou ao menos
tendenciosos em suas conclusões.

A Terra é bem maior do que uma casa, mas também é
finita. A atmosfera, os oceanos e o solo reciclam eficientemente
a poluição e o lixo que criamos. Mas todo sistema finito tem um
limite. Não há dúvida de que, se não mudarmos o modo como
usamos e abusamos do planeta, chegaremos a esse limite.
Infelizmente, a ciência ainda não pode prever exatamente
quando isso vai ocorrer. Mas ela, juntamente com o bom senso,
afirma que é mera questão de tempo.

Manchetes dizem que a década de 1990 foi a mais quen-

(Adaptado de Marcelo Gleiser. Folha de S. Paulo, Mais!, 30 de
abril de 2006, p. 9)

te do século (foi), que o ciclo do El Niño, que marca o aquecimento das águas do Pacífico perto do Peru, está desregulado
(está), que as calotas polares estão descongelando a taxas

1.

muito altas (estão), que os níveis de poluição em países de rá-

O autor deixa claro, no texto, que
(A)

o exagero existente nas informações que recebemos, mesmo que elas venham de cientistas, tende a
diminuir a importância de suas conclusões.

(B)

os dados obtidos sobre aquecimento global nos
permitem ainda certa tranqüilidade, descartando, no
momento, a necessidade de medidas preventivas.

(C)

o debate sobre aquecimento global perde sua força,
no momento, diante da ocorrência de certos fenômenos climáticos relevantes, em todo o planeta.

(D)

a solução para os desafios impostos aos cientistas
está na conscientização da população sobre o uso
indiscriminado de substâncias poluentes.

(E)

a poluição decorrente da atividade humana tem
provocado alterações climáticas significativas em
todo o planeta e deve, portanto, ser controlada.

pida industrialização, como a China e a Índia, estão se tornando
intoleráveis (estão), que o desmatamento acelerado das grandes florestas, incluindo as nossas, provocará instabilidades climáticas por todo o planeta (provocará), enfim, notícias que causam medo, talvez até pânico. Fica difícil saber em que acreditar,
especialmente porque construir uma nova conscientização global de preservação do planeta pode exigir mudanças custosas
em informar e educar a população, em monitorar indústrias e
plantações, em controlar os esgotos, o lixo, as emissões dos
carros, caminhões, navios, aviões.
O que fazer? Existem três possibilidades. Uma é deixar
para lá essa história de tomar conta do planeta e nos

_________________________________________________________

2.

o

preocuparmos só quando o problema for realmente óbvio e

A repetição de verbos de algumas frases do 2 parágrafo,
colocados entre parênteses, tem por objetivo

irremediável. Péssima escolha. Outra é tentar filtrar do mundo

(A)

criticar a publicação de manchetes alarmistas em
todo o mundo, com informações tendenciosas.

(B)

apontar a comprovação da ocorrência de fenômenos
climáticos diversos, que se tornaram preocupantes,
em todo o planeta.

(C)

justificar as divergências que se instalaram entre
cientistas e os meios de comunicação, quanto à
preservação do planeta.

(D)

estabelecer dúvidas quanto à veracidade das informações prestadas, tanto por pesquisadores, quanto
pelos órgãos de divulgação, no mundo todo.

(E)

introduzir novos dados na polêmica sobre a importância da preservação do planeta, debate em que há
cada vez maior discordância.

de informações que recebemos as que de fato são confiáveis e
não tendenciosas. Essa possibilidade é meio difícil pois, a
menos que sejamos especialistas no assunto, não saberemos,
de início, em quem acreditar. A terceira, que me parece a mais
sábia, é usar o bom senso.
Talvez uma analogia entre a Terra e a nossa casa seja
útil. Começamos com a casa limpa, abastecida, e com o
número ideal de pessoas para que todos possam viver com
conforto. O número de pessoas cresce, o espaço aperta, a
demanda por água e alimentos aumenta. Um número maior de
2
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3.

7.

Considere as afirmativas abaixo:

... que não há provas conclusivas para de fato defender a
o
tese de que a Terra está aquecendo ... (1 parágrafo)

I. O pânico decorrente da impossibilidade geral de
A frase cuja lacuna está corretamente preenchida pela
mesma expressão grifada acima é:

crença no que diz a ciência é a melhor forma de
propiciar a ação de pessoas, no sentido de preservar o meio ambiente em várias regiões do planeta.

II. O bom senso apregoado no texto (3o e último parágrafos) está na aceitação do que dizem os cientistas ao prever, até mesmo com relativo acerto, os
limites aceitáveis de agressão ao meio ambiente.

(A)

Especialistas afirmam ......, de fato, está ocorrendo
aquecimento global nas últimas décadas.

(B)

Sabe-se ...... o desmatamento acelerado de grandes
florestas tem alterado o ciclo de chuvas nessas
áreas.

(C)

Amplia-se a certeza ...... a atividade humana é a
responsável imediata pela ocorrência de catástrofes
climáticas.

(D)

Em todo o mundo surgem medidas ...... buscam o
controle da emissão de poluentes na atmosfera, no
solo e nos rios e mares.

(E)

Acredita-se ...... a conscientização da necessária
preservação do meio ambiente provoque mudanças
de comportamento em todo o mundo.

III. O objetivo da analogia feita entre a Terra e uma
o

simples casa (4 parágrafo) é comprovar uma necessária tomada de consciência quanto aos sinais
emitidos por uma natureza já bastante agredida
pela ação do homem.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4.

8.

Nas transcrições abaixo de segmentos do texto observase um fato e não somente uma opinião em:

O verbo corretamente flexionado está grifado na frase:
(A)

Proporam-se medidas de caráter emergencial para
controle das emissões de gases poluentes na
atmosfera.

(B)

Medidas de controle da poluição atmosférica foram
tomadas pelos especialistas, para satisfazerem exigências legais.

(C)

Diante do rompimento da tubulação de esgotos, as
autoridades preveram um surto de moléstias infecciosas na região.

... pois, a menos que sejamos especialistas no assunto,
o
não saberemos, de início, em quem acreditar. (3 parágrafo)

(D)

A chuva excessiva fez transbordar o córrego, de
onde adviram inundações e mortes com o alagamento da área urbana.

A frase grifada acima estabelece uma ...... no contexto, e
pode ser substituída, com o mesmo sentido original, por
...... .

(E)

Especialistas ateram-se à observação de certos
fenômenos climáticos para chegar à iminência de
catástrofes em algumas regiões do planeta.

(A)

Péssima escolha.

(B)

Essa possibilidade é meio difícil ...

(C)

... que me parece a mais sábia ...

(D)

Mas todo sistema finito tem um limite.

(E)

Infelizmente, a ciência ainda não pode prever
exatamente quando isso vai ocorrer.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________

As lacunas da afirmativa acima estão preenchidas de
forma correta, respectivamente, por:
(A)

conclusão

- ainda que sejamos

(B)

explicação - em que pese o fato de sermos

(C)

causa

- tendo em vista que somos

(D)

finalidade

- para que sejamos

(E)

ressalva

- exceto se formos

9.

A concordância verbo-nominal está inteiramente correta
na frase:
(A)

Diante de fenômenos climáticos inesperados, os
cientistas, acusados de alarmistas, alertam para a
necessidade de controle das atividades poluidoras
do meio ambiente.

(B)

Embora se observe sinais evidentes do aquecimento
global, não existe consenso entre alguns especialistas, que os considera um problema que pode ser
adiado indefinidamente.

(C)

A demanda crescente de energia, devido à expansão do número de habitantes no planeta, geram
agressão ao meio ambiente e resultam em efeitos
que vem prejudicar a saúde dos seres humanos.

(D)

Existe várias causas, já confirmadas cientificamente,
para a ocorrência de catástrofes naturais, porém fica
claro a responsabilidade do homem, cujas ações é
fator desencadeante da maioria delas.

(E)

A atividade industrial, com as emissões de gases
poluentes, são fatores que comprometem de forma
irremediável a qualidade do ar que se respiram nos
grandes aglomerados urbanos.

_________________________________________________________

6.

... enfim, notícias que causam medo, talvez até pânico. (2
parágrafo)

o

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o
do grifado acima está na frase:
(A)

... que marca o aquecimento das águas do Pacífico
perto do Peru ...

(B)

... só quando o problema for realmente óbvio e irremediável.

(C)

... a demanda por água e alimentos aumenta.

(D)

... chegaremos a esse limite.

(E)

... que é mera questão de tempo.
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10.

Posições divergentes se verificam no debate sobre a
preservação do planeta.

14.

I. A barra de Menu Inserir permite inserir símbolos

Cientistas pregam a seriedade do aquecimento global e
são acusados de alarmistas.

especiais.

II. O Word oferece dois níveis de proteção: somente

Cientistas não encontram provas conclusivas de que
ocorre o aquecimento global.

leitura e protegido por senha.

III. Para inserir uma caixa de texto, é preciso seguir o

As frases acima articulam-se em um único período, com
correção, clareza e lógica da seguinte maneira:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

caminho Formatar>Inserir caixa de texto.
É correto o que se afirma em:

Com as posições divergentes se verificam no debate
sobre a preservação do planeta: cientistas os quais
não encontram provas que concluem a respeito do
aquecimento global, no entanto, cientistas pregam a
seriedade desse aquecimento global e são acusados
de alarmistas.
Cientistas pregam a seriedade do aquecimento global, sendo acusados de alarmistas e cientistas que
não encontram provas conclusivas a respeito do
aquecimento global: isso tudo que refletem nas posições divergentes que se contraria no debate sobre a
preservação do planeta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
15.

Com relação à Internet e Intranet, é correto afirmar que:
(A)

o FTP (File Transfer Protocol) é um serviço da
Internet para a transferência de arquivos.

(B)

Internet é sinônimo de World World Web ou rede
mundial de computadores.

(C)

numa Intranet cada computador da organização
precisa ter seu endereço reconhecido na Internet.

(D)

Gateway, roteador e modem ADSL são aparelhos
com funções específicas na Intranet.

(E)

a Internet faz uso do protocolo de comunicação
HTTP, enquanto a Intranet utiliza o protocolo
HTTPS.

_________________________________________________________

16.

Cientistas que pregam a seriedade do aquecimento
global, são acusados de alarmistas enquanto que
outros cientistas, os quais não encontram provas a
respeito do aquecimento global, que é conclusivo, é
as posições divergentes verificadas no debate sobre
a preservação do planeta.

Quanto ao armazenamento de dados e mídias para
backup, considere os itens abaixo.

I. O modelo de gravador DVD+R pode gravar mídias
DVD+R e DVD−R.

II. Normalmente a capacidade das mídias de DVDROM é de 4,7 GB.

_________________________________________________________

11.

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

_________________________________________________________

O debate sobre a preservação do planeta se verificam nas posições que divergem os cientistas; por
um lado, pregando a seriedade do aquecimento global acusados de alarmistas, de outro, cientistas não
encontram provas conclusivas a respeito do aquecimento global.
No debate sobre a preservação do planeta, verificam-se posições divergentes entre cientistas: de
um lado, os que pregam a seriedade do aquecimento global e são acusados de alarmistas; de
outro, aqueles que não encontram provas conclusivas de que esteja ocorrendo tal aquecimento.

Quanto ao Microsoft Word, considere os itens abaixo.

III. Pen Drives são conectados através de interfaces USB.

É um tipo de memória volátil que dá suporte ao processador na execução das tarefas:

É correto o que se afirma em:

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

EEPROM
ROM
RAM
EDO
CMOS

(A)

os destinatários dever estar previamente cadastrados no catálogo de endereços.

(B)

para que o destinatário que receberá uma cópia não
seja revelado, seu endereço deve ser colocado no
campo CC.

(A)

dois juizes, dentre os desembargadores do Tribunal
de Justiça, escolhidos mediante eleição e voto
secreto pelo Tribunal de Justiça.

(C)

o campo Assunto é obrigatório.

(B)

(D)

somente arquivos contendo documentos e planilhas
podem ser anexados.

dois juízes, escolhidos pelo Tribunal de Justiça,
dentre Juízes de Direito, indicados em lista sêxtupla
e nomeados pelo Presidente da República.

(E)

o campo Assunto pode ser omitido.

(C)

Nativamente, o Windows XP conta com dois editores
de
texto,
acessados
através
do
menu
Iniciar>Programas>Acessórios. São eles

um juiz do Tribunal Regional Federal, com sede em
capital de Estado, escolhido e nomeado livremente
pelo Presidente da República.

(D)

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

dois juízes, dentre seis advogados de notável saber
jurídico e idoneidade moral, indicados pela Ordem
dos Advogados do Brasil e nomeados posteriormente pelo Presidente da República.

(E)

três juízes, dentre Desembargadores do Tribunal de
Justiça do Estado respectivo, nomeados livremente
pelo Presidente da República.

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

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

_________________________________________________________
_________________________________________________________
12. Ao ser enviado um e-mail,

17.

Fazem parte da composição dos Tribunais Regionais
Eleitorais:

_________________________________________________________

13.

4

WordPad e Paint.
Word e Paint.
WordPad e Word.
Bloco de Notas e WordPad.
Bloco de Notas e Word.
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18.

Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar,
originariamente:
(A)

(B)

21.

nas infrações penais comuns, os membros dos
Tribunais Regionais Federais.

Considere as afirmativas abaixo a respeito do Superior
Tribunal de Justiça.

I. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no
mínimo, trinta e três Ministros brasileiros, com mais
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos.

os mandados de segurança contra ato de Ministro
de Estado.

II. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão

(C)

nas infrações penais comuns, o Procurador-Geral da
República.

nomeados pelo Presidente da República, depois de
aprovada a escolha pela maioria absoluta do
Senado Federal.

(D)

os mandados de segurança contra ato dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

III. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar

(E)

os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União.

e julgar originariamente mandado de injunção,
quando a elaboração da norma regulamentadora
for atribuição do Presidente da República.

_________________________________________________________

19.

IV. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar

Analise as afirmativas abaixo.

e julgar originariamente as ações contra o Conselho
Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional
do Ministério Público.

I. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
II. Garantia do desenvolvimento nacional.

De acordo com a Constituição Federal, é correto o que se
afirma APENAS em:

III. Garantia dos valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa.

IV. Erradicação a pobreza e a marginalização e reduzir

(A)

I e II.

(B)

II e III.

(C)

III e IV.

(D)

II e IV.

(E)

I, III e IV.

as desigualdades sociais e regionais.

V. Promoção do bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
De acordo com a Constituição Federal do Brasil de 1988
são considerados objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil os indicados APENAS em:
(A)
(B)
(C)
(D)

_________________________________________________________

22.

I, II, III e IV.
I, II, IV e V.
I, III, IV e V.
II, III, IV e V.
I, III, IV e V.

É uma das condições de elegibilidade, de acordo com a
Constituição Federal de 1988, para concorrer aos cargos
de Vice-Governador, Senador, Deputado Estadual e VicePrefeito possuir, respectivamente, a idade mínima de:
(A)

21, 35, 21 e 18 anos.

(B)

30, 30, 18 e 18 anos.

(C)

30, 35, 21 e 21 anos.

_________________________________________________________

(D)

35, 30, 21 e 18 anos.

20.

(E)

35, 35, 30 e 21 anos.

(E)

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Com
relação aos direitos e deveres individuais e coletivos é
certo que:
(A)

É livre a expressão da atividade de comunicação,
bem como a manifestação do pensamento, sendo
permitido o anonimato.

(B)

São a todos assegurados, mediante o pagamento de
taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de
poder.

(C)

Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas,
em locais abertos ao público, mediante prévia autorização do Poder Público.

(D)

É plena a liberdade de associação para fins lícitos,
inclusive a de caráter paramilitar.

(E)

A criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas independem de autorização, sendo
vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

TRESE-Conh.Basicos6

_________________________________________________________

23.

Em matéria de provimento de cargo público, é certo que a
reintegração é a reinvestidura do servidor público federal
estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo
resultante de sua transformação quando
(A)

revogada a sua demissão por decisão judicial, sem o
ressarcimento das vantagens pecuniárias.

(B)

invalidada a sua exoneração por decisão da autoridade competente, com ressarcimento parcial de
algumas vantagens.

(C)

revogada a sua exoneração por decisão judicial,
com ressarcimento integral do seus vencimentos.

(D)

invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as
vantagens.

(E)

invalidado o seu afastamento por decisão da autoridade competente, sem ressarcimento das vantagens
pessoais.
5
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24.

Dentre outros, são considerados deveres do servidor público federal
(A)

cumprir as ordens superiores e inferiores, de qualquer natureza.

(B)

atender com presteza às requisições para a defesa
da Fazenda Pública.

(C)

não tratar com urbanidade as pessoas físicas ou
jurídicas.

(D)

(E)

27.

representar contra atos de natureza legal ou ilegal e
sobre uso do poder.
guardar sigilo sobre assunto da repartição e ordenado pelo superior hierárquico.

(A)

obrigatoriamente, por dois anos, no mínimo, e nunca
por mais de dois biênios consecutivos.

(B)

facultativamente, por dois anos, no máximo.

(C)

obrigatoriamente, por um ano, no mínimo e nunca
por mais de dois anos consecutivos.

(D)

facultativamente, por dois anos, no mínimo e nunca
por mais de três biênios consecutivos.

(E)

obrigatoriamente, por três anos, no máximo e nunca
por mais de um triênio consecutivo.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

25.

Quanto à composição do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, é correto que os seus Juízes, Efetivos ou Substitutos, servirão,

28.

Para os fins da lei que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, considere :

Exercerá a Presidência do Tribunal Eleitoral de Sergipe,
segundo o seu regimento interno, um dos seus Juízes
integrantes da Classe de
(A)

Desembargador, Juiz de Direito e Juiz Federal,
alternadamente, em lista tríplice.

(B)

Juiz Federal, em lista tríplice.

(C)

Juiz de Direito, em eleição dentre, no mínimo, quatro
de seus membros.

(D)

Juiz Federal ou Juiz de Direito, alternadamente,
mediante escrutínio aberto.

(E)

Desembargador.

I. A unidade de atuação dotada de personalidade
jurídica.

II. O servidor ou agente público dotado de poder de
decisão.

III. A unidade de atuação integrante das estruturas das
Administrações direta e indireta.
Tais situações dizem respeito, respectivamente,

_________________________________________________________

(A)

à entidade, ao superior hierárquico e a autoridade.

(B)

ao órgão, ao magistrado e à entidade.

(C)

à repartição, ao superior hieráquico e à entidade.

(D)

à autoridade, ao magistrado e ao órgão.

(E)

à entidade, à autoridade e ao órgão.

29.

Incumbe ao Corregedor Regional Eleitoral, dentre outras
atribuições,
(A)

orientar os serviços da Biblioteca do Tribunal, aprovando as suas publicações.

(B)

substituir o Presidente, nas suas ausências e impedimentos.

(C)

orientar os Juízes Eleitorais, relativamente à regularidade dos serviços nos respectivos Juízos e Cartórios.

(D)

presidir a Comissão Apuradora, quando se tratar de
eleições gerais cujos resultados parciais tiverem que
ser totalizados.

(E)

apreciar os pedidos de revisão de aposentadoria.

_________________________________________________________

26.

Nas instruções dos processos administrativos, no âmbito
da Administração Pública Federal, quando por disposição
de ato normativo devam ser previamente obtidos laudos
técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem
o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela
referida instrução deverá

_________________________________________________________
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(A)

requisitar o laudo técnico junto à direção do órgão
solicitado para que atenda em 48 horas, sob pena
de crime de desobediência.

(B)

suprir o laudo técnico com o depoimento de testemunhas especialistas que tenham conhecimento da
matéria.

30.

Nos termos do regimento Interno do Tribunal Regional
Eleitoral de Sergipe, compete ao
(A)

Diretor Geral orientar os serviços da Bibiloteca do
Tribunal, aprovando as publicações.

(B)

Corregedor Geral Eleitoral fiscalizar o cumprimento
da cartas rogatórias, de ordem e precatórias.

(C)

providenciar o laudo técnico junto a entidade competente de direito privado, dispensando-se a equivalência de qualificação técnica.

(C)

Vice-Presidente designar, nas comarcas onde houver mais de uma zona Eleitoral, o juiz competente
para cumprimento de Cartas de ordem e precatórias.

(D)

solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de
qualificação e capacidade técnica equivalente.

(D)

Procurador Geral Eleitoral presidir a Comissão
Apuradora, quando se tratar de eleições gerais cujos
resultados parciais tiverem que ser totalizados.

(E)

determinar o prosseguimento do processo até a
decisão final respondendo o órgão solicitado, e faltoso, por perdas e danos.

(E)

Presidente do Tribunal oficiar em todos os recursos
encaminhados ao Tribunal, quando não for
recorrente.
TRESE-Conh.Basicos6
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35.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

Quanto à categoria, os veículos classificam-se em: oficial;
de representação diplomática, de repartições consulares
de carreira ou organismos internacionais acreditados junto
ao governo brasileiro; de aluguel; particular; e
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de tração animal.
especial.
de competição.
de aprendizagem.
de coleção.

Quanto ao padrão de traçado, a sinalização horizontal pode ser classificada em: tracejado ou seccionado; símbolos
e legendas; e
(A)

inscrições.

(B)

contínuo.

(C)

marcas.

(D)

linhas e faixas.

(E)

pontilhado.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

36.

32.

À esquerda está indicado o tipo de via. À direita está a
velocidade máxima nela permitida para automóveis, onde
não existir a sinalização regulamentadora de velocidade
máxima.

(A)

1 − 40 km/h
2 − 60 km/h
3 − 80 km/h

I. Via coletora
II. Via de trânsito rápido
III. Estrada
A correlação correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I − 1,
I − 1,
I − 2,
I − 2,
I − 3,

II − 3,
II − 2,
II − 3,
II − 1,
II − 2,

III − 2
III − 3
III − 1
III − 3
III − 1

Dispositivos delimitadores são elementos utilizados para
melhorar a percepção do condutor quanto aos limites do
espaço destinado ao rolamento e a sua separação em
faixas de circulação. Um tipo de dispositivo delimitador é
cone.

(B)

prisma de concreto.

(C)

marcador de alinhamento.

(D)

defensa metálica.

(E)

balizador.

_________________________________________________________

37.

A placa de atrativos turísticos com o pictograma
denomina-se

_________________________________________________________

(A)

arquitetura histórica.

33.

(B)

estância hidromineral.

(C)

templo.

(D)

museu.

(E)

patrimônio natural.

À esquerda estão descritas algumas infrações de trânsito
previstas no C.T.B. À direita as suas naturezas.
I.

II.

III.
IV.

Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos no C.T.B.

1 − Leve

_________________________________________________________

Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja
conduzindo.

2 − Média

Parar o veículo na contramão de
direção.

3 − Grave

Deixar de reduzir a velocidade do
veículo de forma compatível com
a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclista.

4 − Gravíssima

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

I − 4,
I − 3,
I − 3,
I − 2,
I − 1,

II − 3,
II − 2,
II − 1,
II − 4,
II − 4,

III − 1,
III − 4,
III − 4,
III − 3,
III − 2,

IV − 2
IV − 1
IV − 2
IV − 1
IV − 3

_________________________________________________________

34.

O condutor que usar indevidamente no veículo aparelho
de alarme ou que produza sons e ruído que perturbem o
sossego público, em desacordo com normas fixadas pelo
CONTRAN, estará cometendo infração de trânsito e,
portanto, passível de ser punido com
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Trata-se de uma penalidade presente no C.T.B., aplicável
às infrações de trânsito nele previstas:
(A)

freqüência obrigatória em curso de reciclagem.

(B)

retenção do veículo.

(C)

remoção do veículo.

(D)

recolhimento do Certificado de Registro.

(E)

recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual.

_________________________________________________________

A correlação correta é:
(A)

38.

multa e retenção do veículo.
multa e suspensão do direito de dirigir.
multa, apreensão e remoção do veículo.
multa apenas.
multa e apreensão do veículo.

TRESE-Tec.Jud-Transporte-M11

39.

Em uma via rural sinalizada e sem acostamento, a circulação de pedestres deverá ocorrer, sem comprometimento da segurança,
(A)

nos bordos da pista de rolamento em fila única, no
mesmo sentido de deslocamento de veículos, porém
com prioridade sendo dos veículos.

(B)

com prioridade sobre os veículos, nos bordos da
pista de rolamento e apenas no período diurno.

(C)

com prioridade sobre os veículos, nos bordos da
pista de rolamento em fila única, em sentido
contrário ao deslocamento de veículos.

(D)

com prioridade sobre os veículos, nos bordos da
pista de rolamento em fila única, no mesmo sentido
de deslocamento de veículos.

(E)

com prioridade sobre os veículos, nos bordos da
pista de rolamento em fila única.
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40.

À esquerda estão indicados gestos utilizados pelos Agentes
da Autoridade de Trânsito para condutores de veículos em
circulação. À direita estão os sinais sonoros de apito
correspondentes, que devem ser utilizados em conjunto
com tais gestos, para transmissão correta das ordens.
I.

Braço levantado verticalmente,
com a palma da mão para frente.

1 − Um silvo
breve

II.

Braço estendido horizontalmente,
com a palma da mão para baixo,
fazendo movimentos verticais.

2 − Dois silvos
breves

III.

Braço levantado, com movimento
de antebraço da frente para a
retaguarda e a palma da mão
voltada para trás.

3 − Um silvo
longo

43.

Dentro dos preceitos da Direção Defensiva, com relação à
posição correta do condutor ao dirigir um veículo automotor, considere:

I. Apoiar bem o corpo no assento e no encosto do
banco, o mais próximo possível de um ângulo de 90
graus.

II. Ajustar o encosto da cabeça de acordo com a altura
dos ocupantes do veículo, de preferência na altura
dos olhos.

III. Segurar o volante com as duas mãos, como os
ponteiros do relógio na posição de 11 horas e cinco
minutos. Assim enxerga-se melhor o painel, acessando-se melhor os comandos do veículo.

A correlação correta é:

É correto o que se afirma em:

(A)

I − 1,

II − 2,

III − 3

(B)

I − 1,

II − 3,

III − 2

(C)

I − 2,

II − 1,

III − 3

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

_________________________________________________________

44.
(D)

I − 2,

II − 3,

III − 1

Dentro dos preceitos da Direção Defensiva, no caso de se
deparar com chuvas de granizo (chuvas de pedra) numa
rodovia, o melhor que um condutor de um veículo
automotor pode fazer é:

(E)

I − 3,

II − 1,

III − 2

(A)

parar o veículo em local seguro e aguardar o fim da
chuva.

(B)

redobrar a atenção, acionar as luzes de posição do
veículo e aumentar a distância em relação ao
veículo à sua frente.

(C)

reduzir a velocidade e acionar a luz baixa dos faróis.

(D)

reduzir a velocidade, acionar o pisca alerta do
veículo e evitar pisar no freio de maneira brusca
para não travar as rodas

(E)

redobrar a atenção, acionar a luz alta dos faróis e
aumentar a distância em relação ao veículo à sua
frente.

_________________________________________________________

41.

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

As dimensões autorizadas em metros, sem necessidade
de autorização específica, para veículos simples em
circulação, com ou sem carga, quanto à largura máxima,
altura máxima e comprimento total, são, respectivamente
(A)

2,40;

4,30;

18,00

(B)

2,50;

4,20;

13,00

(C)

2,60;

4,40;

14,00

(D)

2,80,

4,50,

16,00

_________________________________________________________

45.
(E)

3,00;

4,60;

15,00

Dentro dos preceitos da Direção Defensiva, com relação
ao uso do cinto de segurança em veículos automotores,
considere as afirmativas abaixo.

_________________________________________________________

42.

O registrador instantâneo e inalterável de velocidade e
tempo (tacógrafo) é equipamento obrigatório, a partir de
1º de janeiro de 1999, para
(A)

I. Crianças com até sete anos de idade só podem ser
transportadas no banco traseiro do veículo, e
acomodadas em dispositivo de retenção afixado ao
cinto de segurança do veículo. Acima dessa idade
podem ser transportadas no banco dianteiro.

todos os veículos de transporte de passageiros.

II. Com relação à posição do cinto nos ocupantes do
(B)

todos os veículos de carga.

(C)

veículos de transporte de passageiros caso somente
possuam mais de vinte lugares.

veículo, a faixa inferior do cinto deve ficar abaixo do
abdome e a faixa transversal deve vir sobre o
ombro, atravessando o peito, sem tocar o pescoço.

III. Pode-se usar presilhas, pois elas não anulam os
efeitos do cinto de segurança.
È correto o que se afirma em:
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(D)

veículos de transporte e de condução escolar caso
somente possuam mais de dez lugares.

(E)

veículos de carga com peso bruto total superior a
4536 kg.

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

I, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II, apenas.
II e III, apenas.
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46.

Em determinada embalagem de óleo existe a especificação 20W-50, indicando que seu conteúdo é óleo

51.

O catalisador instalado no sistema de escapamento tem a
função de
(A)

melhorar a eficiência do motor.

(B)

controlar a potência do motor tornando o veículo
mais econômico.

(A)

para transmissões automáticas.

(B)

para sistemas de freio equipados com ABS.

(C)

lubrificante para caixas de mudanças mecânicas.

(C)

diminuir a emissão de poluentes.

(D)

lubrificante multiviscoso para motores.

(D)

reduzir os ruídos do motor diminuindo a poluição
sonora.

(E)

lubrificante monoviscoso para motores.

(E)

garantir que a compressão do motor seja ideal.

__________________________________________________________________________________________________________________

47.

Em um veículo equipado com sistema de freios comum
(sem ABS), o servo-freio apresenta problemas de vedação, isto faz com que

52.

Fazer o veículo pegar no “tranco” quando a bateria está
descarregada a ponto de não permitir mais a partida, NÃO
é uma atitude recomendada para

(A)

o veículo “puxe” para um dos lados no momento de
frenagem.

(A)

veículos equipados com carburador.

(B)

veículos equipados com injeção eletrônica.

(B)

o pedal de freio fique excessivamente duro no
momento de frenagem.

(C)

veículos que possuem correia dentada.

(D)

veículos equipados com transmissão automática.

(E)

qualquer tipo de veículo.

(C)
(D)

(E)

as lonas das rodas desgastem mais rapidamente.
o pedal de freio fique excessivamente macio no
momento de frenagem.

_________________________________________________________

53.

o fluído de freio atinja temperaturas elevadas.

Em veículos equipados com direção hidráulica, a quebra
da correia de acionamento da bomba da direção com o
veículo em movimento provocará

_________________________________________________________

48.

A finalidade de sangrar o sistema de freio é

o bloqueio progressivo da direção.

(B)

ruído “guincho”, quando as rodas forem esterçadas.

(A)

ajustar o assentamento das sapatas.

(C)

o travamento imediato da direção.

(B)

evitar o desgaste excessivo das pastilhas.

(D)

o endurecimento imediato da direção.

(C)

eliminar bolhas de ar do sistema.

(E)

trepidações no volante.

(D)

eliminar trepidações no pedal de freio.

(E)

fazer com que as rodas não travem.

_________________________________________________________

54.

_________________________________________________________

49.

(A)

A bateria de um veículo está com problemas e deve ser
substituída, para executar esta tarefa com segurança
deve-se

Ao chegar ao local do acidente, uma pessoa quer ajudar,
mas não consegue cuidar dos acidentados porque se
sente mal ao ver sangramentos e lesões. Ele pode colaborar, colocando em prática algumas medidas, sendo
algumas delas:
(A)

não fazer o que não souber fazer e verificar se já foi
solicitado o serviço de resgate.

(A)

descarregar totalmente a bateria antes de retirá-la.

(B)

(B)

desconectar todos os módulos eletrônicos existentes
no veículo.

agir pelo instinto e com precipitação e rapidez, garantindo a visualização breve da cena do acidente.

(C)

verificar quem pode ajudá-lo e orientar para deixar o
acidentado com o mínimo possível de roupas.

(C)

soltar os cabos dos pólos negativo e positivo ao
mesmo tempo.

(D)

afastar os curiosos e providenciar alimentos doces
para o acidentado.

(D)

soltar primeiro o cabo do pólo positivo e depois o
cabo do pólo negativo.

(E)

providenciar bebidas quentes para o acidentado e
avaliar a sinalização do local.

(E)

soltar primeiro o cabo do pólo negativo e depois o
cabo do pólo positivo.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Para uma pessoa com sangramento nasal, recomenda-se
como medida de primeiros socorros

50.

(A)

deitar a pessoa na posição dorsal e com a cabeça
apoiada em um pequeno travesseiro.

(B)

comprimir a face lateral da narina que está sangrando contra o septo nasal por 10 (dez) a 15
(quinze) minutos.

(C)

lateralizar a cabeça da pessoa durante 15 (quinze) a
20 (vinte) minutos.

(D)

orientar a pessoa para assoar o nariz para evitar a
deglutição do sangue coagulado.

(E)

deitar a pessoa em superfície plana, na posição
dorsal e sem travesseiro.

Um veículo sempre apresenta baixa temperatura de motor
quando trafega em estradas livres de trânsito pesado, a
causa disso pode ser:
(A)

ausência da válvula termostática.

(B)

excesso de líquido de arrefecimento.

(C)

desobstruções nos dutos do radiador.

(D)

velas de ignição muito frias.

(E)

sistema de arrefecimento sem pressurização.
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56.

Após apagar o fogo das vestes de um suicida, que se
encontra sonolento, a pessoa que socorre deverá
(A)

tentar reanimá-lo por meio da oferta de bebidas ou
alimentos quentes.

(B)

limpar ou tentar desgrudar materiais presos no local
da queimadura.

(C)

tentar descolar a roupa que ficou grudada sobre a
queimadura.

(D)

aplicar diretamente sobre a região queimada algodão hidrófilo ou pomada anestésica.

(E)

cobri-lo com um cobertor limpo para evitar a perda
do calor do corpo.

_________________________________________________________

57.

Uma mulher está queixando-se de muita dor no calcanhar
esquerdo após torcer o pé. Nesta situação, considera-se
conduta de primeiros socorros
(A)

massagear o calcanhar e colocar uma bolsa de água
quente no local.

(B)

recolocar a articulação do calcanhar no lugar e
colocar uma bolsa de gelo no local.

(C)

orientar a acidentada a não apoiar o pé esquerdo no
chão e providenciar atendimento médico.

(D)

fazer movimentos, com o pé, de baixo para cima e
de lateralização.

(E)

massagear o local e deixar a perna esquerda em
nível mais baixo que a direita.

_________________________________________________________

58.

Ao movimentar um acidentado com suspeita de fratura na
região lombar da coluna vertebral, as pessoas que o
socorreram danificaram a medula dele. A conseqüência
mais grave desse procedimento errado é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

lordose.
paralisia das pernas.
dor intermitente na coluna vertebral.
escoliose.
dor espasmódica nas pernas.

_________________________________________________________

59.

O calor excessivo provocou tontura em uma pessoa que,
ao ser amparada pelos colegas, desmaiou. Para melhorar
a circulação cerebral, uma das medidas de primeiros
socorros recomendada para esta situação é
(A)

deitar a pessoa de costas, com a cabeça mais alta
em relação ao resto do corpo.

(B)

estimular a pessoa a se levantar ou caminhar, logo
após recuperar a consciência.

(C)

tentar acordar a pessoa, sacudindo-a ou tentando
colocá-la de pé.

(D)

arejar o ambiente e afrouxar as roupas da pessoa,
se necessário.

(E)

sentar a pessoa em uma cadeira de espaldar alto e
fazer movimentos laterais da cabeça.

_________________________________________________________

60.

10

Ao atender as vítimas de uma colisão entre dois carros, a
pessoa que socorre deverá soltar o cinto de segurança,
sem movimentar o corpo delas, quando
(A)

o cinto de segurança está dificultando a respiração.

(B)

as vítimas queixam-se de dor no corpo todo.

(C)

o cinto de segurança dificulta a movimentação.

(D)

as vítimas queixam-se de formigamento nos braços
e pernas.

(E)

as vítimas apresentam-se sonolentas.
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