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O Caderno de Questões contém 30 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
CONFIRA O GABARITO DO SEU CADERNO DE QUESTÕES COM O CARTÃO DE RESPOSTA
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e

Gabarito. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2. A prova objetiva terá duração de 4 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e
a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de Cartão de Respostas, por
erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço
correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as
emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
sem levar o Caderno de Questões.
7. O candidato só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme
Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça o documento de identidade e seus demais
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será afixado no Posto de Atendimento e disponibilizado no site www.concursofec.uff.br,
na data estabelecida no Cronograma Previsto.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões que seguem.
O MESTRE E O ESCORPIÃO
Um mestre do Oriente viu quando um escorpião estava se
afogando e decidiu tirá-lo da água, mas, quando o fez, o
escorpião o picou. Pela reação de dor, o mestre o soltou e o
animal caiu novamente na água e começou a se afogar outra
vez. O mestre tentou tirá-lo novamente e, de novo, o animal o
picou.
Alguém que estava observando se aproximou do mestre e
lhe disse:
- Desculpe-me, mas você é teimoso! Não entende que
todas as vezes que tentar tirá-lo da água ele irá picá-lo?
O mestre respondeu:
- A natureza do escorpião é picar, e isto não vai mudar a
minha, que é ajudar.
Então, com a ajuda de uma folha, o mestre tirou o
escorpião da água e salvou sua vida.
Não mude sua natureza se alguém te faz algum mal;
apenas tome precauções.
Alguns perseguem a felicidade, outros a criam. Quando a
vida te apresentar mil razões para chorar, mostre-lhe que tens
mil e uma razões pelas quais sorrir. Preocupe-se mais com
sua consciência do que com sua reputação. Porque sua
consciência é o que você é, e sua reputação é o que os outros
pensam de você. E o que os outros pensam, é problema
deles.

4. De acordo com o texto, “consciência” e “reputação” estão
associadas, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

aos outros e a você;
a você e a ninguém;
a ninguém e aos outros;
a você e aos outros;
a ninguém e a você.

5. A frase “Alguns perseguem a felicidade, outros a criam”
(8º parágrafo) significa que a felicidade:
I. pode ser uma conquista externa ou interna;
II. pode ser a conquista de um bem material ou um bem
moral;
III. pode emergir da criatividade do ser humano;
IV. está somente ao alcance de alguns privilegiados.
Dos itens acima, estão corretos apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III;
II, III e IV;
I e III;
II e IV;
III e IV.

6. O observador que dirigiu a pergunta ao mestre é
apresentado na narrativa pela palavra:

(Narrativa popular, autor desconhecido.)

1. Pela leitura do texto, depreende-se que a natureza do
mestre e a do escorpião são regidas, respectivamente, pela:
A)
B)
C)
D)
E)

fraternidade / indiferença;
solidariedade / agressividade;
bondade / mau-humor;
corrupção / integridade;
perfeição / insanidade.

2. Observe as afirmativas abaixo a respeito do sentido do
texto.
I.

Movido por seus sentimentos, o mestre tentou duas vezes
salvar o escorpião.
II. Como era mestre, tinha aprendido a superar a dor e não
sentiu a picada do animal.
III. A natureza do escorpião não mudou a atitude do mestre.
IV. O mestre, finalmente, encontrou a saída para salvar o
escorpião e não ser picado de novo.
Segundo o texto, estão corretas apenas as afirmativas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II, III;
I, III, IV;
III, IV;
II, IV;
I, II.

3. A frase do texto “Quando a vida te apresentar mil razões
para chorar, mostre-lhe que tens mil e uma razões para sorrir”
(8º parágrafo) apresenta uma lição de:
A)
B)
C)
D)
E)
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prepotência;
solidariedade;
pessimismo;
resignação;
otimismo.

A)
B)
C)
D)
E)

teimoso;
ele;
você;
alguém;
lhe.

7. A palavra em caixa alta no trecho “o ESCORPIÃO o picou”
faz o plural da mesma forma que:
A)
B)
C)
D)
E)

tecelão;
pagão;
capelão;
cidadão;
sacristão.

8. Na expressão destacada em “PELA REAÇÃO DE DOR, o
mestre o soltou” interpreta-se sentido de:
A)
B)
C)
D)
E)

tempo;
causa;
condição;
proporção;
comparação.

9. No trecho “PORQUE sua consciência é o que você é”, a
palavra em caixa alta pode ser substituída, sem alteração de
significado, por:
A)
B)
C)
D)
E)

entretanto;
nem;
pois;
portanto;
por isso.

10. O antônimo da palavra em caixa alta no trecho “e
SALVOU sua vida” é:
A)
B)
C)
D)
E)

conservou;
tumultuou;
depreciou;
prejudicou;
exterminou.

11. A palavra destacada em “mostre-LHE que tens mil e uma”
(8º parágrafo) refere-se, no texto, à palavra:
A)
B)
C)
D)
E)

vida;
felicidade;
razões;
consciência;
reputação.

12. A palavra em caixa alta no trecho “ele IRÁ picá-lo?” é
acentuada graficamente pela mesma razão que:
A)
B)
C)
D)
E)

baú;
água;
pântano;
guaraná;
safári.

13. O sufixo da palavra destacada no trecho “mas você é
TEIMOSO!” é sinônimo do sufixo da palavra:
A)
B)
C)
D)
E)

dormitório;
barbudo;
abertura;
formosura;
pintura.

14. O verbo destacado em “HÁ muita sabedoria nas palavras
do mestre oriental” completa adequadamente a frase:
A)
B)
C)
D)
E)

O mestre foi favorável ___ ajuda ao animal.
___ que vieste? perguntou o mestre.
Pouco ___ pouco o escorpião se livrou da água.
Daqui ___ Friburgo são muitos quilômetros.
Algum tempo ___ que não visito Friburgo.

15. Para o preenchimento correto das lacunas da frase “Se os
mestres ____ a praticar a bondade, o planeta se ____ ”, têm
de ser usadas, respectivamente, as formas verbais:
A)
B)
C)
D)
E)

continuam / salvaria;
continuassem / salvará;
continuarem / salvará;
continuarem / salvaria;
continuam / salvara.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. De acordo com o artigo 280 do CTB, o Agente de Trânsito
é o agente da autoridade de trânsito competente para:
A) limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do
governo federal;
B) disciplinar o trânsito no cumprimento e respeito do código
penal;
C) lavrar o auto de infração, podendo ser servidor civil,
estatutário ou celetista, ou ainda policial militar designado
pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no
âmbito da sua competência;
D) lavrar o auto de infração, podendo ser prestador de
serviço ou policial civil designado pelo governo federal;
E) disciplinar o trânsito, aplicando multas, podendo ser
contratado para o cargo através de convite ou ainda, ser
policial civil ou militar designado pela secretaria de
esporte e lazer.

17. “Monitoramento técnico baseado nos conceitos de
engenharia de tráfego, das condições de fluidez, de
estacionamento e parada na via; de forma a reduzir as
interferências tais como veículos quebrados, acidentados,
estacionados irregularmente atrapalhando o trânsito,
prestando socorros imediatos e informações aos pedestres e
condutores” é, de acordo com o CTB, definição de:
A)
B)
C)
D)
E)

sinalização;
operação;
licenciamento;
habilitação;
processo.

18. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou
interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou
colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão
prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição
sobre a via (art. 95. CTB). A obrigação de sinalizar é:
A) do Detran, responsável pela organização do tráfego local;
B) da Secretaria Municipal de Transportes, órgão
responsável pela saúde dos condutores do município;
C) do responsável pela Ciretran da região;
D) do responsável pela execução ou manutenção da obra ou
do evento;
E) do responsável pelas obras públicas nas estradas
federais.
19. A superfície lindeira às vias rurais, delimitada por lei
específica e sob a responsabilidade do órgão ou entidade de
trânsito competente com circunscrição sobre a via, denominase:
A)
B)
C)
D)
E)

estrada;
faixa de domínio;
foco de pedestre;
dispositivo de segurança;
faixa de trânsito.

20. A função exercida pelas Polícias Militares com o objetivo
de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança
pública, e de garantir obediência às normas relativas à
segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e
evitando acidentes, é denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

Policiamento Ostensivo de Trânsito;
Bordo da Pista;
Interrupção de Marcha;
Fiscalização de Serviço;
Operação de Carga e Descarga.

21. Para circular em vias públicas, os veículos automotores
deverão estar dotados, dentre outros, dos seguintes
equipamentos obrigatórios, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

pára-choques, dianteiro e traseiro;
lanternas delimitadoras e lanternas laterais;
espelhos retrovisores, interno e externo;
limpador de pára-brisa;
buzina.

22. Os gestos ou ações praticadas pelo condutor de forma
não conscientes são chamados “automatismos”. Coloque (C)
para os corretos e (E) para os errados.
( ) dirigir com o pé apoiado no pedal de embreagem;
( ) engrenar as marchas do veículo corretamente e no tempo
certo;
( ) desengrenar a marcha do veículo, colocando em ponto
neutro.
A seqüência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

E, C, E;
E, E, C;
C, C, C;
E, C, C;
C, C, E.
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23. Relacione as colunas:
(1) distância de reação
(2) distância de frenagem
(3) distância de parada

28. A figura abaixo apresenta uma conduta de um socorrista
após um traumatismo.

( ) é percorrida pelo veículo, medida a partir do momento em
que o motorista inicia o pisar no pedal de freio até o
veículo parar totalmente;
( ) é percorrida pelo veículo, medida a partir do momento em
que o condutor percebe o obstáculo até o veículo parar
totalmente;
( ) é percorrida pelo veículo, medida a partir do momento em
que o motorista observa o obstáculo, pensa na situação e
encontra uma solução.
A numeração correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3;
2, 3, 1;
3, 2, 1;
1, 3, 2;
2, 1, 3.

24. A neblina ou a chuva podem causar a diminuição da
aderência, reduzir a visibilidade e dificultar as frenagens e
manobras de emergência. Nestes casos, os procedimentos
corretos são, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

reduzir a velocidade;
acender os faróis;
reduzir o distanciamento dos demais veículos;
acionar o limpador de pára-brisa;
usar o desembaçador.

25. O mau acondicionamento dos objetos transportados
pode comprometer a segurança do veículo. São cuidados que
se deve ter ao transportar carga:

Neste caso o socorrista, corretamente:
A) improvisou talas com material disponível, deixando os
dedos para fora, de modo a se poder verificar inchações
ou adormecimentos;
B) manteve o local imobilizado na posição mais natural
possível e aplicou gesso protegendo com algodão
próprio;
C) cortou a roupa sobre a área afetada, fez a manobra
puxando as partes da perna para colocar o osso no lugar;
D) imobilizou a área suspeita, de maneira simples,
procedendo a manobras para recolocar o osso no local;
E) manteve a vítima aquecida e colocou gelo no local
afetado.

29. O agente de trânsito trabalha muitas vezes a céu aberto e
por isso deve preocupar-se com os cuidados com o clima.
Observe a figura abaixo:

I. conferir se a carga está bem estivada;
II. as características da carga devem ser compatíveis com o
tipo de veículo;
III. transportar passageiros no compartimento de carga.
Dos itens acima mencionados apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I está correto;
II está correto;
I e II estão corretos;
II e III estão corretos;
I e III estão corretos.

26. O engavetamento constitui-se numa série de colisões
que ocorrem com vários veículos que trafegam na mesma
faixa de trânsito, no mesmo sentido de deslocamento e
colidem cada um na traseira do outro que seguem
imediatamente à sua frente. São medidas para evitar o
engavetamento, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

usar os retrovisores;
respeitar a sinalização;
respeitar o direito de preferência;
manter a distância de seguimento adequada;
aumentar a velocidade suavemente.

27. São características da parada cardíaca e respiratória,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)
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inconsciência;
arroxeamento de lábios e unhas, pele descorada;
ausência de movimentos respiratórios;
dor local, hemorragia pelo nariz e boca;
não se consegue detectar pulso (radial e carotídeo) ou
batimento cardíaco (encostando o ouvido no tórax).

O uso de roupa molhada por muito tempo, associado ao frio e
ao vento, pode provocar a hipotermia. São procedimentos
adequados para o tratamento da hipotermia, EXCETO:
A) estimular a vítima a se movimentar;
B) trocar a roupa molhada por seca;
C) oferecer uma bebida alcoólica para produzir aquecimento
adequado;
D) retirar a vítima da área exposta ao frio e ao vento;
E) aquecer a vítima gradualmente, envolvendo-a em
cobertores.

30. Observe a figura abaixo:

Ela representa uma vítima de queimadura de terceiro grau.
Tomadas as medidas iniciais durante o período em que
aguarda o transporte, a vítima deve ser levada para o
atendimento médico:
A) com a área queimada protegida por toalha ou pano limpo
molhado, mantido úmido durante o transporte;
B) após furar as bolhas que se formaram e secá-las com
pano limpo e umedecido com água boricada;
C) após limpar todo o local afetado com água e sabão,
removendo as roupas grudadas na pele;
D) com a área queimada coberta com pomada adequada
para queimaduras;
E) com a área queimada limpa e coberta com creme
hidratante ou pasta de dentes, na ausência de produto
mais adequado.
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