De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 150 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO; ou o
campo designado com o código SR, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente
um, dos três campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do
campo designado com o código SR não implicará apenação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente,
a folha de respostas, que é o único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Assalto
1

Na feira, a gorda senhora protestou a altos brados contra o
preço do chuchu:
— Isto é um assalto!

4

7

10

13

Houve um rebuliço. Os que estavam perto fugiram. Alguém,
correndo, foi chamar o guarda. Um minuto depois, a rua inteira,
atravancada, mas provida de admirável serviço de comunicação
espontânea, sabia que se estava perpetrando um assalto ao banco. Mas
que banco? Havia banco naquela rua? Evidente que sim, pois do
contrário como poderia ser assaltado?
— Um assalto! Um assalto! — a senhora continuava a
exclamar, e quem não tinha escutado escutou, multiplicando a notícia.
Aquela voz subindo do mar de barracas e legumes era como a própria
sirena policial, documentando, por seu uivo, a ocorrência grave, que
fatalmente se estaria consumando ali, na claridade do dia, sem que
ninguém pudesse evitá-la.
Carlos Drummond de Andrade. In: O poder ultrajovem e mais 79 textos em
prosa e verso. 4.a ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975, p. 75-6. Apud:
Para gostar de ler. v. 3. São Paulo: Ática, 2000, p. 12-3.

Com relação às idéias do texto acima e às estruturas nele usadas, julgue os
itens que se seguem.


Nas duas primeiras linhas do texto, a pontuação permanecerá correta
caso se elimine a vírgula e se substituam os dois-pontos por ponto final.



Nas duas primeiras linhas do texto não há nenhuma palavra
proparoxítona.



Cada uma das três ocorrências de travessão (R.3 e 10) introduz uma
nova fala da “gorda senhora”.



O “rebuliço” (R.4) aconteceu devido ao “assalto ao banco” (R.7).



No texto, as palavras “comunicação” (R.6) e “não” (R.11) exemplificam
a regra de acentuação segundo a qual o til é usado para indicar
nasalização e vale como acento tônico se a palavra não tiver outro
acento.

Considerando que os fragmentos incluídos nos itens
seguintes, na ordem em que estão apresentados, são
partes sucessivas de um texto, julgue-os quanto à
coerência e à pontuação.
 Nos planos da criação, a vida seria de graça,

inclusive a vida do homem.
 Este quando ainda estava no Paraíso Terrestre,

perdeu a graça e foi condenado, a comer o pão
regado com o suor do seu rosto.
 Por sua vez, a mulher — foi condenada a parir

seus filhos com dor: Tanto o parto quanto o pão
custam caro.
 Desde que nasce, o ser humano tem necessidade

de custear sua vida, vale dizer, sua saúde.
 Para piorar os governos — que também custam os

olhos da cara, pois são formados e mantidos com
o nosso dinheiro —, cuidam da saúde pública por
meio de uma repartição específica.
 Essa repartição, é o ministério dito da Saúde,

cujas verbas mal dão para pagar a sua estrutura
burocrática.
 Daí se conclui que o público necessitado da

saúde, também pública, é precariamente atendido.
  Morre-se, facilmente quando se é pobre: Rico

também morre — o que é uma das leis saudáveis
do universo.



No texto, os termos “perpetrando” (R.7) e “consumando” (R.14) podem
ser considerados sinônimos.



Haveria alteração do sentido do texto, caso se substituísse a expressão
“assalto ao banco” (R.7) por assalto no banco.

determinada oportunidade se houvesse dinheiro



O texto manteria o mesmo sentido, caso os três pontos de interrogação,
nas linhas 8 e 9, fossem substituídos por pontos finais.

  O consumidor final, de remédios inclusive, não



“Aquela voz subindo (...) como a própria sirena policial” (R.12-13) é a
voz do “guarda” (R.5), chamado para tentar evitar o assalto.

  No trecho “sem que ninguém pudesse evitá-la” (R.14-15), o termo

sublinhado refere-se à expressão “claridade do dia” (R.14).
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  Mas pobre morre mal, podendo até não morrer em

ou atendimento adequado.

pode estrilar: é pagar ou morrer. Em muitos
casos, paga e morre.
Itens adaptados de Carlos Heitor Cony. Viver custa caro. In: Manchete,
14/9/1996. Apud: Gil Carlos Pereira. A palavra – expressão e criatividade
(livro

do

professor).

São

Paulo:

Moderna,

1997,

p.

104.

Concurso Público – Aplicação: 10/8/2003
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos e desde que citada a fonte.

O império da vaidade
1

4

7

10

13

16

Você sabe por que a televisão, a publicidade, o cinema, a
Internet e os jornais defendem os músculos torneados, as vitaminas
milagrosas, as modelos longilíneas e as academias de ginástica?
Porque tudo isso dá dinheiro. Sabe por que ninguém fala do afeto e
do respeito entre duas pessoas comuns, ainda que meio gordas, um
pouco feias, que fazem piquenique na praia? Porque isso não dá
dinheiro para os negociantes, embora signifique prazer para os
participantes.
O prazer é físico, independentemente do físico que se tenha:
namorar, tomar sorvete, sentir o Sol na pele, carregar o filho no colo,
andar descalço, ficar em casa sem fazer nada. Os melhores prazeres
são de graça — a conversa com o amigo, o cheiro do jasmim, a rua
vazia na madrugada —, e a humanidade sempre gostou de conviver
com eles. Comer uma feijoada com amigos ou tomar caipirinha no
sábado também é uma grande pedida. Ter um momento de prazer é
compensar muitos momentos de desprazer. Relaxar, descansar,
despreocupar-se, desligar-se da competição, da áspera luta pela vida
— isso é prazer.

Futuro do pretérito
1

4

7

10

13

16

19

Paulo Moreira Leite. In: Veja, 23/8/1995. Apud: Gil Carlos
Pereira. A palavra – expressão e criatividade (livro do professor).
São Paulo: Moderna, 1997, p. 55. (com adaptações).

Acerca das idéias do texto acima e das palavras e expressões nele
utilizadas, julgue os itens subseqüentes.
 No trecho “os músculos torneados, as vitaminas milagrosas, as

modelos longilíneas e as academias de ginástica” (R.2-3), as
expressões sublinhadas têm função adjetiva e qualificam os
substantivos a que sucedem.

22

25

28

 No segmento “os músculos torneados, as vitaminas milagrosas, as

modelos longilíneas e as academias de ginástica” (R.2-3), há mais de
quatro palavras polissílabas, sendo que pelo menos uma delas é
proparoxítona.
 De acordo com o texto, todas as pessoas comuns são gordas, feias e

costumam fazer piquenique na praia.
 Na linha 5, a fim de se corrigir o texto, o termo “meio” deveria ser

reescrito como meias, para concordar com “gordas”.
 De acordo com o texto, os “participantes” (R.8) são aqueles que

compram produtos dos “negociantes” (R.7).

 Na linha 9, a palavra “físico”, em ambas as ocorrências, pertence à

classe dos adjetivos.
 A substituição da expressão “a humanidade” (R.13) pelo pronome nós

31

Estamos ficando velhos. Há de consolarnos o fato de que isso não é privilégio de alguns.
Estamos todos. Fico espantado quando percebo que
freqüento o mesmo cabeleireiro há cinco anos; há
quatorze, não vou à escola, depois de haver sentado
naqueles bancos por dezesseis outros anos... Breve,
seremos todos — aliás, quase todos — do século
passado.
Os indivíduos que estão ingressando hoje
na faculdade guardam já extremas diferenças com os
de minha idade. Eles não têm a mínima idéia de
quem foi Tancredo Neves, e mal ficaram sabendo
que ele morreu antes de assumir a presidência.
Quando aconteceu a Guerra do Golfo, eles estavam
entrando na puberdade. Viram um único Papa em
toda sua vida. No máximo recordam-se do nome de
um presidente da República. Jogavam videogame
quando a União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) se dissolveu. Acreditam que essa
sigla é só um conjunto de letras e não se lembram da
Guerra Fria. Eles conheceram somente uma
Alemanha e eram jovens demais para terem se
emocionado com o drama dos astronautas da
Discovery, que explodiu minutos depois da
decolagem. Muito possivelmente, nunca assistiram
TV em preto-e-branco, desconhecem Durango Kid,
Tex e Daniel Boone. Não sabem o que seja radiola,
transmissão em ondas médias, curtas e tropicais, e
raramente se afastam do controle remoto. Em toda
a sua vida, sempre ouviram falar de CD, Internet,
e-mail, software, telefonia celular, HTML, chip, bit,
fibra óptica, hardware, sistema digital...
Laudimiro Almeida Filho. In: Acontessências. 1.a ed.
Brasília: Positiva, 1999, p. 16-7 (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, referentes ao texto acima.
 O vocábulo “isso” (R.2) substitui a idéia inicial do

texto: “Estamos ficando velhos” (R.1).

 Na linha 7, o termo “aliás” poderia ser corretamente

substituído por ou melhor.
 Considerando que o texto foi escrito em 1999, o

  O pronome “eles” (R.14) refere-se a “Os melhores prazeres” (R.11).

segmento entre travessões “— aliás, quase todos —”
(R.7), além de retificar a afirmação anterior, pode ser
entendida como uma referência às pessoas que
nasceriam após o ano 2000.

  No texto, o vocábulo “pedida” (R.15) poderia, corretamente, ser

 No trecho “estão ingressando hoje na faculdade”

não acarretaria erro no período.

substituído por opção.
  A afirmação “isso é prazer” (R.18) refere-se a “Ter um momento de

prazer” (R.15).
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(R.9-10), o sentido da palavra sublinhada relacionase a algo que é pago — ingresso —, indicando que
a “faculdade” é particular, ou seja, paga.
Concurso Público – Aplicação: 10/8/2003
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos e desde que citada a fonte.

 Com base no texto, é correto concluir que a expressão

“minha idade” (R.11) corresponde à soma das quantidades de
anos mencionadas anteriormente: “cinco” (R.4) + “quatorze”
(R.5) + “dezesseis” (R.6) = 35 anos.

 De acordo com o texto, “Tancredo Neves” (R.12) não

assumiu a presidência porque morreu na “Guerra do Golfo”
(R.14).
 Desde que feitas as necessárias adaptações de iniciais

maiúsculas, o pronome eles — nas linhas 11, 14 e 21 —
poderia ser eliminado sem que houvesse erro ou alteração do
sentido do texto.
  No texto, as expressões “Guerra do Golfo” (R.14) e “Guerra

Fria” (R.21) são sinônimas.

  A expressão “essa sigla” (R.19-20) poderia, sem prejuízo

para o entendimento do texto, ser substituída por URSS.
  A explosão da Discovery, “minutos depois da decolagem”

(R.24-25), marcou o fim da “Guerra Fria” (R.21).

 A correção gramatical e a clareza das idéias do texto seriam

mantidas caso se substituísse a expressão “Em toda a sua
vida” (R.29-30) por Em todas as suas vidas ou por Em boas
partes de suas vidas.
 Embora esteja no final do texto, a forma verbal “ouviram”

(R.30) refere-se à expressão “Os indivíduos que estão
ingressando hoje na faculdade” (R.9-10).

 Mencionada no texto, a “fibra óptica” (R.32) tem, atualmente,

particular utilidade na transmissão de informações.
 O termo “óptica” (R.32) está associado à idéia de visão e

Contando com uma das maiores áreas territoriais do
planeta e com uma população próxima dos 180 milhões de
habitantes, o Brasil é um país que ainda convive com enormes
diferenças, sendo considerado uma espécie de campeão mundial
na má distribuição de renda. Já foi chamado de “terra de
contrastes” e houve até quem inventasse um termo — Belíndia —
para defini-lo, a partir da tese de que nele convivem uma Bélgica
e uma Índia. Ao mesmo tempo em que conta com setores
econômicos extremamente dinâmicos, com elevadas taxas de
produtividade e com capacidade de competir no mercado
mundial, o país mantém expressivo número de analfabetos, um
sistema educacional bastante falho quanto à qualidade, precário
sistema público de saúde e, particularmente nos últimos anos,
taxas muito altas de desemprego. Com mais de 80% de seus
habitantes morando em cidades, experimentou um processo de
urbanização não-planejado, que se traduz na deficiência, entre
muitos e variados aspectos, de moradia, transporte, lazer e de
elementar infra-estrutura sanitária. Contudo, o país avança.
Praticamente colocou todas as crianças no ensino fundamental,
está reduzindo a mortalidade infantil e ampliando a expectativa
de vida, sem falar que vai consolidando a democracia e o
moderno conceito de cidadania.
Julgue os itens que se seguem, relativos ao quadro geral do Brasil
contemporâneo.
 Ao longo da história do Brasil, tornou-se comum a prática de

concentração da terra em mãos de poucos, fato que contribui
para aumentar a desigualdade entre grupos sociais.
 A inexistência de um movimento social organizado que lute

pela reforma agrária explica o atraso do país nessa área.
 Atualmente, proprietários e não-proprietários de terras aceitam

poderia ser grafado como ótica, sem que houvesse alteração
do sentido do texto.

a proposta de que toda e qualquer grande fazenda seja
desapropriada e distribuída entre os que querem nela
trabalhar.

Considerando que os fragmentos incluídos nos itens a seguir
constituem, na ordem em que estão apresentados, partes
sucessivas e coerentes de um texto, julgue-os quanto à grafia das
palavras.

 Nos últimos anos, os conflitos pela posse da terra aumentaram

 A palavra mágica da nova era é digital. Se você ainda não

sabe o que é, não de vexame: finja que sabe!
 Provavelmente nem sua namorada ou seu amigo mais ligado

tem total certeza.
 A ecitação com as recentes novidades tecnológicas é

tão grande que, rapidamente, todos se solidarizam na
ignorância para não perder o trem-bala da História.
  É fácil participar. Basta pegar uma palavra velha qualquer,

pôr “digital” ao lado e pronto.
  Com

“digital” ao lado, qualquer expressão ganha
credibilidade, admiração e rigôr científico.

  Vejamos: som digital, controle remoto digital, binóculo

digital, livro digital, telefone digital, câmara digital, cabelo
digital, esparadrapo digital...
Itens adaptados de Marcelo Tas. Sentidos digitais. In: Veja 25 anos, 1993, p. 179.
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de intensidade, envolvendo, inclusive, mortes.
 Invasões de terras têm gerado, na atualidade, forte reação de

alguns proprietários, que chegam a colocar a seu serviço
pessoas armadas.
 As regiões Sul e Sudeste são as que apresentam o maior

dinamismo econômico do país.
 Com relação à educação pública, o maior problema que o

país enfrenta na atualidade é conseguir vagas para matricular
as crianças no ensino fundamental.
  A urbanização brasileira, em geral, tem ocorrido de forma

desordenada e não-planejada.
  Surgida do nada, praticamente da noite para o dia, Brasília

é exemplo de cidade criada para ser um grande centro
industrial.
  Más condições sanitárias geram o aumento da demanda por

atendimento médico e mortes que poderiam ser evitadas.
 A Pastoral da Criança, ligada à Igreja Católica, é exemplo de

trabalho simples e barato que tem salvado a vida de milhares
de recém-nascidos.

Concurso Público – Aplicação: 10/8/2003
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos e desde que citada a fonte.

 A aplicação do soro caseiro para combater a diarréia, aliada

a processos simples de melhoria alimentar, tem contribuído
para a redução da mortalidade infantil no Brasil.
 Água tratada e esgotamento sanitário são elementos

indispensáveis para a melhoria dos padrões de vida da
população, a começar pelo fato de reduzir sensivelmente o
aparecimento de doenças.
 Atualmente, apesar dos inúmeros problemas ambientais

existentes, cresce a consciência de que preservar a natureza
é condição indispensável para a preservação da vida das
espécies.
 No Brasil, a produção e a destinação de lixo ocorrem de

maneira ordenada, de modo que não mais prejudicam o meio
ambiente.
 Reciclar produtos já utilizados, como as garrafas plásticas e

as latas de alumínio, é atividade economicamente lucrativa
e ambientalmente correta.
 O Brasil é um dos poucos países que ainda não conseguiu

promover a reciclagem de papel e de plásticos, talvez por
falta de catadores que abasteçam as indústrias.
  Um exemplo de que a democracia se consolida no Brasil de

hoje é a realização periódica de eleições diretas, pelas quais
os cidadãos escolhem seus dirigentes e representantes
políticos.
  No Brasil atual, os analfabetos têm direito ao voto.
  Para se candidatar a qualquer cargo eletivo, de prefeito a

presidente da República, o brasileiro não precisa estar filiado
a partido político.
 Todos concordam que, no mundo em que se vive hoje, basta

ter o direito de votar para se ter plena cidadania.
 A atual economia globalizada, muito dependente da alta

tecnologia, tem aumentado de maneira extraordinária o
número de postos de trabalho.
 Ao contrário do que se imaginava antes, constata-se

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A respeito da importância das relações humanas para a
produtividade de uma organização, julgue os itens que se seguem.
 A integração do empregado à empresa e o aumento da

produtividade dessa empresa estão relacionados a um
ambiente organizacional otimista e justo.
 De modo geral, o chefe que mostra a importância das tarefas
que cabem a seus colaboradores cria nesses colaboradores
um compromisso com o trabalho.
  Um chefe que souber conduzir satisfatoriamente as relações
humanas no trabalho mostrará aos seus colaboradores que
erros não podem ser cometidos.
O trabalho é, essencialmente, uma atividade de grupo. Com
relação ao trabalho em equipe, julgue os seguintes itens.
  Quando a equipe não apresenta bons resultados, os

empregados que trabalham eficientemente deverão diminuir
seus esforços, para que todos os membros da equipe estejam
em um mesmo padrão de competência.
 O chefe de um setor deve sempre omitir os problemas da
direção para que sua equipe não esmoreça.
Com referência à ética no serviço público, julgue os itens abaixo.
 O chefe que atribuir aos colaboradores tarefas com prazos

impossíveis, tomar para si os créditos por boas idéias
apresentadas e sonegar informações de forma insistente
estará apresentando comportamento antiético no trabalho.
 Atitudes freqüentes de vanglória de sua nacionalidade, raça,
competência e escolaridade em detrimento de seus
colaboradores caracterizam comportamento gerencial ético
no ambiente do serviço público.
A qualidade do atendimento ao público depende das pessoas que
atendem e de fatores organizacionais. Acerca desse assunto,
julgue os itens seguintes.
 A boa qualidade do atendimento baseia-se na prestação da

informação correta, na maneira atenciosa de lidar com o
cliente e no ambiente adequado para a realização do
atendimento.
 Quando o empregado não souber responder informação
solicitada referente ao seu setor, deve encaminhar o
solicitante a outros empregados do mesmo setor.
 O bom atendimento implica necessariamente na satisfação de
todas as demandas do cliente.
 A imagem da organização não depende da qualidade do
serviço prestado pelos seus empregados.
Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil e
em relação aos direitos e deveres do cidadão, julgue os seguintes
itens.

atualmente que quanto menos conhecimento tiver uma

 Para defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações

pessoa maiores serão suas chances de conseguir emprego.

de seu interesse, é assegurado ao cidadão o direito de obter
certidões em repartições públicas, desde que haja o
pagamento de taxa específica.
 Todo cidadão que praticar discriminação atentatória dos
direitos do outro será passível de punição na forma da lei.

 Graças à tecnologia que o país conseguiu produzir nas

últimas décadas, hoje praticamente não há diferença de nível
de desenvolvimento econômico entre as regiões brasileiras.
 Relativamente ao conjunto dos países da América Latina, o

Brasil possui pequeno território e grande população.
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 O brasileiro que, condenado a resgatar a sua cidadania

perante a sociedade, ficar preso além do tempo fixado na
sentença, por erro judiciário, não terá direito a indenização
pelo Estado.
Concurso Público – Aplicação: 10/8/2003
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos e desde que citada a fonte.

 Para os reconhecidamente pobres haverá gratuidade do

registro civil de nascimento, mas não da certidão de óbito.
 São considerados brasileiros natos somente aqueles cidadãos

Com relação à segurança individual, coletiva e de instalações nos
locais de trabalho, julgue os itens subseqüentes.
  Os acidentes de trabalho podem ocorrer devido às condições

filhos de pais brasileiros e que nasceram no Brasil.
Um auxiliar de serviços gerais do TJBA estava
procedendo à limpeza da copa de seu setor, quando foi solicitado
pela chefia a executar a entrega de documento circular interno
urgente às chefias de outros setores no âmbito do tribunal, os
quais ele desconhecia.

 

 

Nessa situação hipotética, o funcionário deveria
 esclarecer com sua chefia as dúvidas acerca dos setores a

serem visitados, bem como a prioridade de atendimento
entre eles.
 concluir a limpeza da copa do seu setor e somente depois

proceder à entrega do documento aos outros setores.
A respeito da prestação de primeiros socorros, julgue os itens a
seguir.
 Constitui aspecto básico da prestação de primeiros socorros

a verificação dos danos sofridos por meio da avaliação de
alguns fatores como respiração, pulsação, sangramento e
condições ósseas.
 Na ocorrência de lesões nos olhos, deve-se lavá-los com

água corrente abundante, evitando-se pressioná-los ou
esfregá-los; em seguida deve-se procurar um oftalmologista.
 Pessoas vítimas de convulsão devem ser mantidas estiradas

no chão, com restrição de seus movimentos, com suporte sob
a cabeça e objeto macio entre os dentes para evitar mordida
de língua.

 

 

inseguras no ambiente de trabalho ou devido à insegurança,
imperícia e(ou) falta de habilidade do trabalhador.
Desligamento de máquinas e aparelhos elétricos,
desobstrução do espaço físico e uso adequado de produtos de
limpeza são alguns dos procedimentos que previnem
acidentes de trabalho.
A negligência não pode ser considerada uma das causas de
acidentes domésticos e também nos ambientes de trabalho,
pois sua ocorrência é rara.
O uso de equipamentos ou dispositivos de proteção
individual ou coletiva é desnecessário se cada trabalhador é
consciente de eventuais riscos de acidentes.
São motivos gerais da prática de atos inseguros o
treinamento, o desconhecimento de riscos de acidentes, a
aptidão para a operação de máquinas e o excesso de
confiança.

Carlos, casado, com sete filhos, exerce a função de
auxiliar de serviços gerais do TJBA. Pelo cargo ocupado, Carlos
tem sob sua responsabilidade vários aparelhos eletrodomésticos,
com carga patrimonial, pertencentes à copa de seu setor de
trabalho. Por necessidade doméstica, Carlos subtraiu do seu
trabalho uma cafeteira elétrica e um liquidificador.
Considerando a situação hipotética apresentada e em relação aos
crimes contra o patrimônio público, julgue o seguinte item.
  Carlos, após responder a processo administrativo disciplinar,

com direito a ampla defesa, poderá até perder o cargo e ser
obrigado a repor ao erário público os bens subtraídos.

quente, imobilizar a articulação com talas e usar macas para
transporte da vítima para o hospital.

O auxiliar de serviços gerais deve estar atento à conservação, ao
uso e ao armazenamento de materiais de limpeza e de produtos
alimentícios, visto que faz parte de suas atribuições o zelo pela
limpeza das dependências do juizado e a organização da copa. A
respeito desse assunto, julgue os itens seguintes.

 No caso de asfixia por corpo estranho e estando a vítima

  O procedimento de armazenamento de produtos alimentícios

 No caso de luxação, deve-se aplicar compressas de água

consciente, devem ser aplicadas compressões abdominais
alternadas com tapas nas costas.
Acerca da prevenção e combate a incêndios, julgue os itens que
se seguem.
 O

auxiliar de serviços gerais pode contribuir
preventivamente contra incêndios, verificando regularmente
o funcionamento da sirene de alarme, bem como a
disponibilidade e o abastecimento dos extintores.

  A inspeção de extintores deve ser realizada por meio do

exame de seu aspecto externo, dos lacres e do prazo de
validade, bem como por meio da verificação do bico e das
válvulas quanto a problemas de entupimento.
  Quando observado o fogo no início, deve-se evitar o pânico,

acionar o sistema de alarme, chamar imediatamente os
bombeiros, e quando não houver riscos adicionais, deve-se
desligar máquinas e aparelhos elétricos e atacar o fogo pelos
meios adequados.
  No caso de salvamento em incêndios, as vítimas que se

encontrarem em boas condições físicas deverão ser
chamadas a auxiliar, independente de qualquer outro fator.
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não-perecíveis e produtos de limpeza deve obedecer ao
critério de estocagem de materiais mais pesados nos
compartimentos superiores das prateleiras.
  Produtos de limpeza mais utilizados no dia-a-dia devem ser
estocados na parte da frente das prateleiras.
 Em geral, produtos alimentícios perecíveis devem ser
guardados em refrigeradores e consumidos até a sua data de
validade.
 Produtos inflamáveis devem ser guardados distantes de
quaisquer aparelhos que produzam faíscas ou chamas.
Com referência aos aspectos de preservação da saúde, higiene e
limpeza, julgue os itens subseqüentes.
 A limpeza da copa e sanitários deve ser diária, entretanto a

limpeza das outras dependências administrativas deve ser
realizada a cada dois dias.
 A limpeza de ambientes como sala de arquivos e biblioteca
deve seguir procedimentos específicos, como iniciar a
retirada de pó pelas prateleiras mais baixas.
 A higiene pessoal no ambiente de trabalho deve ser bem
observada, requerendo cuidados especiais no que concerne
ao banho diário, assepsia de eventuais ferimentos e uso de
roupas sempre limpas.

Concurso Público – Aplicação: 10/8/2003
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos e desde que citada a fonte.

Julgue os itens seguintes, relacionados a conhecimentos de

RASCUNHO

Matemática.
 Em um tanque com capacidade de 50.000 cm3, cabem mais

de 500 litros de água.
 Em um depósito de materiais de limpeza, há 21 litros de

água sanitária, que deverão ser estocados em vasilhames com
capacidades de 1 litro, 2 litros e 5 litros. Nesse caso, para
que todos os vasilhames fiquem cheios, deverá ser usado,
obrigatoriamente, pelo menos um vasilhame com capacidade
de 1 litro.
  Em uma compra de água sanitária, foram gastos R$ 168,50.

Sabendo que os vasilhames de 5 litros, 2 litros e 1 litro
custam, cada um, respectivamente, R$ 8,00, R$ 3,60 e
R$ 1,90 e que foram comprados 10 vasilhames de 2 litros e
15 vasilhames de 1 litro, então é correto concluir que foram
comprados 13 vasilhames de 5 litros.
  Considere que determinada solução usada em limpeza é

obtida diluindo-se 1,5 litro de água sanitária em 3,5 litros de
água pura. Se, na preparação dessa solução, foram usados
28 litros de água pura, então é correto concluir que, nessa
solução, utilizou-se mais de 10 litros de água sanitária.
  De uma compra feita em 12 prestações fixas e iguais, já

foram pagas 5 prestações e o total que falta para quitar a
dívida é de R$ 4.725,00. Nesse caso, ao término do
pagamento das prestações, o valor total pago pelo comprador
será inferior a R$ 8.000,00.
 Em uma empresa, trabalham 40 pessoas e cada uma consome

1,5 litro de água por dia no local de trabalho. Caso seja
comprado um estoque de água em vasilhames de 20 litros
suficiente para durar 22 dias, então a quantidade de
vasilhames comprados será maior que 65.
 Se um dos escritórios de uma empresa consome 3 cartuchos

de tinta para impressora por mês e se isso corresponde a
do total de cartuchos utilizados na empresa, então o consumo
mensal da empresa é inferior a 8 cartuchos.
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 Os escritórios A, B e C de uma empresa gastam,

respectivamente,

,

e

RASCUNHO

do total de resmas de folhas de

papel A4 que são usadas mensalmente na empresa, e ainda
sobram 4 resmas que são utilizadas pelo restante da empresa.
Nessa situação, o total de resmas de papel A4 que são usadas
mensalmente na empresa é inferior a 50.
 No escritório A, em um determinado período, foram gastos

do total de certo material e, no escritório B, foram gastos, no
mesmo período,

do total desse mesmo material. Então,

é correto afirmar que, nesse período, o escritório A gastou
mais desse material que o escritório B.
 Em uma repartição pública, os gastos por mês com os itens

material de limpeza e café são

e

, respectivamente, dos

gastos mensais com material de escritório. Então, o total dos
gastos mensais com esses 3 itens é superior a 3 vezes os
gastos com material de limpeza.
 Considere que o consumo de café na copa de uma repartição

pública em 3 semanas seguidas foi de 14 pacotes de 200 g na
1.a semana, 5 pacotes de

kg na 2.a semana, e 3 pacotes de

1 kg na 3.a semana. Então, é correto afirmar que o maior
consumo de café ocorreu na 1.a semana.
 Em um escritório, ao se somar os comprimentos dos lápis e

das canetas obteve-se o total de 6 m. Nessa situação,
sabendo que os comprimentos de uma caneta e de um lápis
são iguais, respectivamente, a 15 cm e 18 cm, e que existem
15 unidades a mais de lápis que de canetas, é correto afirmar
que existem menos de 27 lápis nesse escritório.
  O piso de uma sala tem a forma retangular, com 5 m de

comprimento e 2,4 m de largura. Nesse caso, para se revestir
o piso dessa sala com ladrilhos de cerâmica, cujo preço é de
R$ 260,00 o metro quadrado, será necessário gastar menos
de R$ 3.000,00.
  No interior de uma sala cuja área do piso é de 6 m2, é

possível colocar uma mesa de reunião, retangular, com 4,5 m
de comprimento e 1,5 m de largura.
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Em um almoxarifado, existem 3 produtos distintos, representados

RASCUNHO

por A1, A2 e A3. Esses produtos devem ser distribuídos para
4 salas, numeradas de 1 a 4. Para cada i, i = 1, 2 ou 3 e para
cada j, j = 1, 2, 3 ou 4, considere que Aij representa a quantidade
do produto Ai que foi para sala j; por exemplo, A12 é a quantidade
do produto A1 que foi destinado à sala 2, A23 é a quantidade do
produto A2 que foi para a sala 3 etc. Sabendo que todos os
produtos foram distribuídos entre as 4 salas, julgue os itens
subseqüentes.
  Se A33 – A34 é menor que zero, então a sala 3 recebeu mais

do produto A3 que a sala 4.
 Considerando a2 como sendo a quantidade total do produto

A2, então a2 ! (A21 + A24) é a quantidade do produto A2 que
foi para as salas 2 e 3.
 A soma A11 + A12 + A13 é igual a todo o material recebido

pela sala 1.

ano

n.o de comprimidos de
ecstasy apreendidos

2000

16.796

2001

1.909

2002

15.804

2003 (jan. a jun.)

54.732

Correio Braziliense, 5/7/2003, p. 22 (com adaptações).

A tabela acima refere-se à quantidade de comprimidos de ecstasy
apreendidos anualmente no Brasil pela Polícia Federal.
Considerando os dados dessa tabela, julgue os seguintes itens.
 Em 2000 foram apreendidos mais desses comprimidos que

em 2001 e 2002 juntos.
 A soma das quantidades de comprimidos de ecstasy

apreendidos em 2000, 2001 e 2002 é inferior a

da

quantidade desses comprimidos apreendidos nos seis
primeiros meses de 2003.
 Suponha que, em 2002, a Polícia Federal conseguiu

apreender

do total de comprimidos de ecstasy em

circulação no Brasil. Nesse caso, é correto afirmar que mais
de 45.000 comprimidos circularam no Brasil em 2002.
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Com relação à Lei Estadual n.º 6.677/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, julgue os
itens a seguir.
 Provimento é o ato pelo qual o servidor público é investido no exercício do cargo.
 A demissão constitui penalidade decorrente da prática de ato ilícito administrativo e tem por efeito o desligamento do servidor

dos quadros da administração.
  O servidor público que praticar ilícitos sujeitar-se-á às responsabilidades civil, penal e administrativa.
  O concurso público é regido pelas disposições constantes do edital de abertura, exceto com relação ao prazo de validade, que

é sempre de dois anos.
  Posse é a investidura em cargo público e deverá ocorrer no prazo legal, sob pena de ser considerado sem efeito o ato de nomeação.
 Vencimento ou remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo.
 Os servidores públicos têm direito a férias anuais por trinta dias corridos, independentemente do número de faltas não-justificadas

ao serviço.
 Se dois servidores públicos forem o pai e a mãe das mesmas crianças e viverem juntos, a cada um deles será pago o valor

correspondente ao salário-família.
 É permitida a acumulação remunerada de cargos públicos, desde que um deles seja da União.

Com referência à Lei Federal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, julgue os itens que se seguem.
 Os juizados especiais cíveis julgam as causas de menor complexidade e cujo valor econômico pretendido pelo reclamante não

seja superior a quarenta salários mínimos.
 Os juizados especiais criminais julgam as infrações penais de menor potencial ofensivo.
 Quando o valor econômico pretendido não ultrapassar quarenta salários mínimos, é facultado ao reclamante optar pelos juizados

especiais ou pela justiça comum.
  Em regra, uma ação deverá ser ajuizada no foro do domícilio do autor.
  Qualquer que seja o valor da causa, não é obrigatória a assistência da parte por advogado.
  Nos juizados especiais, as partes são ouvidas em audiência de instrução e julgamento.
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